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ZAPYTANlE OFERTOWE

Dokładne nzwa i adres wykc nawcy

Zamawiający Cmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,
ul. Krzyżanowskiego z+, 35-329 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na ,,Dcs:awę robotórv VEX lq -

elementów rozszerzają:ych podstawowy zestaw edukacyjny VEX lq Education Kit r'znd generation)".
l. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe:
Roboty VEX lq - elementy rozszerzające podstawowy zestaw edukacyjny VEX lQ Education Kit (:nd
generation):
l. Zestawy rozszerzajlce iuzupełniające wersję edukacyjną VEX lq Education kit -z generacji do zestawu

konkursowego z ge neracji - VEX lq Education to Competition Upgrade Kit S KU 228-7597 do budowy
modelu konkursolłrego obowiązującego w zawodach VEX lq Challenge w Iatach zozz|zoz3 składający
się z łańcucha drab nkowego, liniowej przekładni, krzywek, dźwigarów, pĘi:k z otworami, tabIiczek,
elementów do bud lwy przekładni pracujących w ruchu liniowym. - 1 zestaw.

2. VEX lq Zestaw edu <acyiny (z generacja) - z zestawy (ponad tooo elementórv)
W zestawie:
- mozg robota (jednostl:a sterująca)
- 4 inteIigentne silniki
- l<ontroler
- bateria

3. Cube Kit (VEX)- 1 zestaw.
Zestaw 3-calowych kośek składający się z:

- 6 szt. niebieskich kostek
- 6 szt, czerwonych koslek
- 6 szt. zielonych kostek

4. Czujnik Wizii - t szt.
Czujnik wizyjny umożlilł,ia wykrycie do 7 kolorów jednocześnie (w tym obiekty wieIrkolorowe).
- śledzenie do 7 koloróu, jednocześnie
- analizowanie obiektów w celu planowania toru jazdy
- wbudowane radio Wi-Fi, kompatybilny z VEX lQ iVEX V5

z. Warunki realizacii zamówienia:
Potwierdzeniem praw dłowej reaIizacji zamówienia jest protokół odbior-r zamówienia. Podstawą

wystawienia faktury za :owar jest protokół odbioru zamówienia.

3. Okres gwarancii: z la:a



4. Miejsce itermin składania ofert:

Oferty proszę składać drogą eIektroniczną na adres: zamowienia@zsp6.rzeszovl.pl lub osobiście

w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie do o4.1l.zo:zr. do godz. t3.oo.

5. Termin wykonania zamówienia: do 3o dni roboczych od dnia złożenia zamów eria.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę naIeży złożyć lub przesłać na adres: Zespoł Szkolno - Przedszkslny Nr 6 w Fizeszowie,
uI. Krzyżanowskiego 24,35 - 3z9 Rzeszów w kopercie z dopiskiem: ,,Dostawę rc bc,tów VEX lq - elementów
rozszerzających podstawowy zestaw edukacyjny VEX Iq Education Kit (znd gen€ra:ion)".

Oferent możezłożyć tylko jedną ofertę z jedną ceną. Wykonawcy składają form.llarz oferty. Oferta musi

spełniać następujące wymogi;

o musi byćzłożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

o musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y uprawnioną/e.

Przez osobę/v uprawnioną/e naIeży rozumieć odpowiednio osobę/y, która/e zgodnie

z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do składania oświadczeń woli rv zakresie

praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny cena - 1oo%

Sporządził *: zatwierdził:
DYREKTOR ZESPOŁU

q1,94Ł t}łypłŃą",U,*ą
Y_q ryrylł Np]lnk:Mglw]tn* . _ _ _ _ _"

Podpis pracownika prowadzącego

postępowanie

*dotyczy tylko egzem plarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki

8. Załączniki:

ł formularz oferty

Podpis i pieczęć }Jerownika jednostki


