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DAT-2601-20/19                       Jelenia Góra 07.03.2019r. 

      
ZAPROSZENIE 

 
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty  

cenowej na:  
Dostawa analizatora składu ciała wraz z oprogramowaniem i torbą 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. Analizator składu ciała TANITA DC-430 P MA -  1 sztuka 

Profesjonalny analizator składu ciała, działający na dwóch częstotliwościach (Dual Frequency, 
6.25kHz/50kHz). Pomiar odbywający się za pomocą czterech zintegrowanych z platformą 
analizatora elektrod. Przez ciała badanej osoby przepływa prąd, który w przeciągu 20 sekund 
analizuje skład ciała, przedstawiając na przejrzystym wydruku termicznym (zintegrowana drukarka) 
lub przesyłając wyniki pomiaru do komputera (program GMON MDD). 

Wyniki przeprowadzonej analizy prezentowane na dużym, przejrzystym wyświetlaczu LCD. 
Zintegrowana drukarka w kilka sekund po pomiarze dokonuje wydruku przeprowadzonej analizy 
składu ciała. Analizator posiada również możliwość zapisania pomiarów na karcie SD, by później 
mieć możliwość zaimportowania ich do programu. Specjalnie wyprofilowana platforma.  

Odczyt parametrów dla całego ciała na wydruku termicznym:  

• Masa ciała w kg  
• Indeks masy ciała BMI 
• Masa tkanki tłuszczowej w % 
• Masa tkanki mięśniowej w kg 
• Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej 
• Masa mięśni w kg 
• Całkowita zawartość wody w organizmie w % 
• Całkowita zawartość wody w organizmie w kg 
• Masa tkanki beztłuszczowej (FFM) w kg 
• Wiek metaboliczny 
• PPM – podstawowa przemiana materii (BMR)  
• Wskaźnik budowy ciała Physique Rating 
• Wskaźnik otyłości 
• Idealna masa ciała 

Dokładność:  

• Dokładność pomiaru masy ciała: 100 g  
• Dokładność pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej: 0,1 % 
• Dokładność pomiaru zawartości tkanki mięśniowej: 100 g 
• Dokładność pomiaru zawartości wody w organizmie: 0,1% 



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      

_________________________________________________________________________________________ 
 

Funkcje:  

• Funkcja "STANDARD" i "ATHLETE"(sportowiec) 

Analizator posiadający atesty pozwalające na jego stosowanie do użytku medycznego 
(profesjonalnego), spełniający normy NAWI i CLASS III dla wag używanych do pomiarów 
medycznych. Analizator posiadający certyfikat unijny CE0122. W zakresie dotyczącym urządzeń 
medycznych spełniający wymagania dyrektywy (Medical Device Directive) MDD 93/42/EEC.  

2. Oprogramowanie komputerowe GMON MDD do ww analizatora – 1 sztuka  
 
Profesjonalne oprogramowanie do analizatora z pozycji nr 1 ułatwiające monitorowanie stanu 
zdrowia pacjentów. 
Program umożliwiający zdalne sterowanie analizatorami składu ciała z komputera. Posiadający 
funkcje takie jak: przechowywanie informacji o pacjentach wraz z wynikami pomiarów, tworzenie 
historii pomiarów oraz tworzenie przejrzystych raportów. Po zakończeniu pomiaru opcja 
wykonania profesjonalnego raportu lub analizy trendu składu ciała w czasie. Opcja wydruku do 
pliku pdf, eksportu do pliku csv, lub wydruku na drukarce. Opcja eksportu danych do plików w 
formacie Excela.  
 
3. Torba przenośna na analizator z pozycji nr 1 -  1 sztuka 
 
Mocna i wytrzymała torba na kółkach z wysuwaną rączką w celu komfortowego i bezpiecznego 
transportu analizatora składu ciała. Torba wyposażona w przegrodę - kieszeń na dodatkowe 
wyposażenie. 
 
Przedstawiona przez Wykonawcę cena ofertowa jest ceną ryczałtową, powinna zawierać wszystkie 
przewidywane elementy kompletnego wykonania zamówienia m.in. koszty dostawy.  
Termin realizacji zadania: do 7 dni  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 14.03.2019r. 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 
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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 analizatora 
składu ciała wraz z oprogramowaniem i torbą 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;   

� 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 analizatora składu ciała wraz z oprogramowaniem i torbą 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. Analizator składu ciała TANITA DC-
430 P MA 

szt. 1 
  

2. Oprogramowanie komputerowe 
GMON MDD do ww analizatora 

szt. 1 
  

3. 
Torba na analizator  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  do 7 dni  od otrzymania zlecenia. 
3. Oferowany osprzęt jest fabrycznie nowy i spełnia wszelkie wymagania wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.  
4. Gwarancja na analizator: 5 lat. 
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.2) 

 
 
 
 
 
 
..........................................                                                              ...................................................................  
(miejscowość i data)                                                                                               (podpis reprezentanta oferenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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).  

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
 
 


