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DAT-2601-41/18         Jelenia Góra 25.10.2018r. 
 

     ZAPROSZENIE    
 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty  
cenowej na:  

Dostawa mikroskopów Levenhuk 850B dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej                        
w Jeleniej Górze  

 
Ofertę prosimy złożyć na załączonym formularzu oferty. Jako podstawę wyceny należy przyjąć 
poniższy opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Mikroskop Levenhuk 850B -  10 sztuk 
Pozwala na prowadzenie obserwacji z wykorzystaniem metody zarówno jasnego, jak i ciemnego 
pola. Wyposażony w obrotową głowicę dwuokularową. Obrotowa głowica pozwala na wybór 
jednego z czterech obiektywów. Można ją nachylić pod kątem 30 stopni i obracać o 360 stopni. 
Mikroskop wyposażony w klasyczny układ oświetlenia według Koehlera z możliwością regulacji 
diafragmy pola i aperturowej. Mechanizm regulacji ostrości wyposażony w pokrętła precyzyjnej          
i zgrubnej regulacji ostrości. Możliwość dokładnego ustawienia ostrości dzięki regulacji stolika                  
w pionie względem obserwowanego obiektu. Regulacja odbywa się za pośrednictwem pokręteł 
regulacji ostrości. Stolik można regulować w poziomie i pionie. Wymiary stolika to 140x155 mm. 
Mechanizm ustawiania ostrości oraz stolik poruszają się płynnie, bez luzów i szarpnięć. Zakres 
regulacji wynosi 25 mm w przypadku regulacji zgrubnej i 0,002 mm w przypadku regulacji 
precyzyjnej. System oświetlenia mikroskopu stanowi lampa halogenowa 6 V/20 W z możliwością 
płynnej regulacji jasności. Mikroskop wyposażony w kondensor ciemnego pola, który jest używany, 
gdy kondensor Abbego jest uniesiony.  
Gwarancja dożywotnia. 
Kolor czarny. 
Instrukcja obsługi w języku polskim  
Powiększenie X40 - 2000  
Waga 6150 g 
Znak zgodności CE 
 
2. Cyfrowy aparat fotograficzny Levenhuk M 1400 Plus – 1 sztuka  
Aparat cyfrowy Levenhuk M1400 PLUS z matrycą 14 Mpx, wysokiej jakości przyrząd optyczny do 
fotografowania mikroświata. Pozwala na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów z badań oraz 
przesyłanie obrazu na komputer stacjonarny lub laptop. Maksymalna rozdzielczość obrazu wynosi 
4096 x 3288 pikseli – umożliwia to drukowanie zdjęć w wysokiej jakości i dużym formacie. 
Wysoka czułość pozwala na uzyskanie jasnego, ostrego obrazu, nawet przy słabym oświetleniu. 
Nagrywanie z prędkością 27 klatek na sekundę sprawia, że filmy są płynne i wyraźne. Aparat 
można z łatwością montować w tubusie mikroskopu o średnicy 23,2 mm. Specjalne, dołączone do 
zestawu adaptery umożliwiają także mocowanie go w mikroskopach o innych wymiarach.  

W zestawie znajduje się płyta CD ze specjalnym oprogramowaniem umożliwiającym edytowanie 
zapisanych wcześniej zdjęć: powiększanie, kadrowanie, zmianę kontrastu itp. 

Oprogramowanie Levenhuk dla systemu Windows jest dostępna w ośmiu językach: angielskim, 
francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym i 
tureckim.  
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Zawartość zestawu: 

• Aparat cyfrowy Levenhuk do mikroskopu 
• Adapter (23,2 mm) 
• 2 adaptery o różnych średnicach (23,2 - 30 mm i 23,2 - 30,5 mm) 
• Kabla USB 
• Dysk instalacyjny CD Levenhuk (sterowniki, oprogramowanie do oglądania, zapisywania i 

przetwarzania obrazu) 
• Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna 

Dane techniczne 
Maksymalna 
rozdzielczość 

4096x3288 

Megapiksele 14 

Sensor 1/2,3'' CMOS 

Rozmiar w pikselach 1,4x1,4 

Czułość, v/lux-sec 
(550 nm) 

0,724 

Czas naświetlania, ms 0,4–2000 

Nagrywanie wideo tak 

Szybkość klatek 
1,8@4096x3288 
10@2048x1644 
27@1024x822 

Zakres dynamiki, dB 65,3 

Lokalizacja tubus okularu 23,2 mm (nie okular) 

Format obrazu *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif 

Format plików wideo wyjścia: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8/10), *.h265 (Win 8/10) 

Zakres widmowy 380 nm - 650 nm 

Metoda ekspozycji ERS 

Balans bieli automatyczny/ręczny 

Nastavení expozice  automatyczny/ręczny 

Opcje 
programowalne 

rozmiar obrazu, jasność, czas ekspozycji 

Specyfikacja USB USB 2.0, 480 Mb/sec. 

Wymagania 
systemowe 

Mac OS 10.12, Linux Ubuntu 14.04, Windows XP/Vista/7/8/10 (32bit lub 
64-bit), CPU Intel Core 2 albo wyzej; RAM 2GB, USB port 2.0, CD-ROM. 

Oprogramowanie Levenhuk  

Korpus metalowy 

Zasilanie za pomocą kabla USB 

Zakres temperatur, °C -10... 50°C; 14… 122°F 
 
 
 



KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA 
W JELENIEJ GÓRZE 
ul. Lwówecka 18;    58 – 503 Jelenia Góra 

tel. +48 75 645 33 18, +48 75 645 33 65   fax +48 75 645 33 10 
www. kpswjg.pl      

_________________________________________________________________________________________ 
 
Przedstawiona przez Wykonawcę cena ofertowa jest ceną ryczałtową, powinna zawierać wszystkie 
przewidywane elementy kompletnego wykonania zamówienia m.in. koszty dostawy.  
Termin realizacji zadania: max do  4 tygodni od daty otrzymania zlecenia.  
 
Ponadto oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy i spełniać wszelkie wymagania wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. Wszystkie elementy montażowe zamówienia 
muszą być kompatybilne. 
 
Oferty prosimy składać w formie pisemnej do dnia 31.10.2018r.  do godziny 11:00 w siedzibie 
uczelni w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 – budynek nr 1 (Rektorat) w pokoju 114 lub 
przesłać mailem na adres: joanna.sztando@kpswjg.pl 
 
 

 
 
 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postepowaniem                           
o udzielenie zamówienia publicznego 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, Zamawiający  informuje, że:  
� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa               

w Jeleniej Górze  ul. Lwówecka 18,  58-506 Jelenia Góra  
� inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej            

w Jeleniej Górze jest Pan Jacek Gogolewski, kontakt: jacek.gogolewski@kpswjg.pl, tel: 75 64 
53 355 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa 
mikroskopów Levenhuk 850B dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej 
Górze”  

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   
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� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
� posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
2
 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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........................................................    Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa 
(pieczęć wykonawcy lub wykonawców           w Jeleniej Górze   
ubiegających się o udzielenie zamówienia)                                                    ul. Lwówecka 18 
                58-503 Jelenia Góra  

                                                                                    
 

O F E R T A 
 

     Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: 
 
  

Dostawa mikroskopów Levenhuk 850B dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej                       
w Jeleniej Górze 

Dane dotyczące wykonawcy: 
  
Pełna nazwa ................................................................................................................................  
Siedziba ....................................................................................................................................... 
Adres do korespondencji ............................................................................................................ 
Nr telefonu/faks ........................................................e-mail ......................................................... 
nr NIP .......................................................  nr REGON............................................................... 

 
1. Zobowiązuję się wykonać zadanie: 
 
  -  za cenę  ogółem    ............................... zł, 
    (słownie złotych:…........................................................................................................................) 
    w tym podatek   VAT .......%  stanowi   kwotę ............................................................................zł  

     (słownie złotych:...........................................................................................................................) 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Lp Nazwa  urządzenia 
 

j.m. Ilo ść 
cena jednostk. 

brutto 
wartość 

łączna (5x6) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Mikroskop Levenhuk 850B szt. 10   
2. Cyfrowy aparat fotograficzny Levenhuk 

M 1400 Plus 
szt. 1 

  

 
 

RAZEM  
 

 

 
 

w tym VAT  
 

 
     Cena zawiera wszystkie elementy cenotwórcze, w tym transport do Zamawiającego. 
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2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie  max. do 4 tygodni od otrzymania zlecenia. 
3. Oferowany osprzęt jest fabrycznie nowy i spełnia wszelkie wymagania wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.  
 
 

 
 
 
..........................................                                                              ...................................................................  
(miejscowość i data)                                                                                               (podpis reprezentanta oferenta) 
 


