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DAT-2601-23/19                       Jelenia Góra 03.04.2019r. 

      
ZAPROSZENIE 

 
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty  

cenowej na:  
Dostawa pulsometrów Polar V800 z wbudowanym GPS 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. Pulsometr Polar V800 z wbudowanym GPS -  10 sztuk 

Zegarek sportowy z wbudowanym gps-em.    

Obciążenie treningowe - pokazuje, w jaki sposób trening wpływa na twój organizm i pomaga 
porównać obciążenie różnych treningów. Stale monitoruje obciążenie treningowe, aby poznać 
własne granice oraz odpowiednio dostosować intensywność i czas treningu. 
 
Stan regeneracji - pokazuje czas odpoczynku, jaki powinien upłynąć przed następnym treningiem. 
 
Rezultat treningu - natychmiast po treningu zapewnia motywujące informacje o jego efektach. 
 
Running index - pokazuje, jak poprawia się efektywność twojego biegu. 
 
Program treningu biegowego – możliwość wyboru wydarzenia biegowego, poprzez zastosowanie 
spersonalizowanego programu treningu biegowego dostępnego w polar flow. Cztery różne cele — 
bieg na 5 km, 10 km, półmaraton i maraton —kompleksowy plan treningów. 

Licznik kalorii - ile kalorii udało  się spalić. Informacje oparte są na takich parametrach jak: masa 
ciała, wiek, wzrost, płeć, maksymalne tętno (hrmaks.) Oraz intensywność treningu. 
 
Test ortostatyczny - określający bieżący stan organizmu. Pokazuje, w jaki sposób serce reaguje na 
trening i inne czynniki takie jak stres czy choroba.  

Fitness test - pięciominutowy test mierzący wydolność tlenową na podstawie tętna spoczynkowego, 
zmienności pracy serca i innych informacji personalnych. Wykonuj test regularnie, aby zobaczyć, 
jakie robisz postępy. 

Pomiar aktywności - pokazuje aktywność użytkownika w ciągu dnia i przedstawia praktyczne 
wskazówki pozwalające na osiągnięcie dziennego celu. 

Wbudowany sensor gps - szybko i precyzyjnie działający sensor gps, który na bieżąco rejestruje 
informacje o prędkości, pokonanym dystansie i trasie. 

Wiele profilów sportowych – możliwość tworzenia i dostosowania profilów sportowych dla 
różnych dyscyplin, by uzyskać potrzebne dane i otrzymywać wskazówki, pomagające efektywnie 
trenować. 
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Doskonały do pływania - wodoodporny do głębokości 30 metrów i może mierzyć tętno również 
podczas pływania (wymaga to nadajnika na klatkę piersiową). Zarówno podczas pływania w 
basenie i w wodach otwartych. 

Kadencja biegu z zegarka - monitorowanie kadencji biegu, aby poprawić jego efektywność i 
zapobiegać kontuzjom. 

Szacowanie czas ukończenia biegu - w oparciu o długoterminowe wyniki, analiza wskaźnika 
Running Index umożliwia oszacowanie czasu ukończenia biegów na 5 km, 10 km, półmaratonów i 
maratonów. 
 
Importowanie nowych tras – importowanie tras do Polar Flow z innych serwisów obsługujących 
pliki GPX lub TCX. 

Monitorowanie całodobowej aktywności – możliwość sprawdzenia w jaki sposób codzienna 
aktywność wpływa na poziom regeneracji, aby odnaleźć idealną równowagę pomiędzy 
trenowaniem, a odpoczynkiem. 

Kompatybilne akcesoria - model kompatybilny z sensorami biegowymi i rowerowymi Polar 
Bluetooth® Smart, które zapewniają jeszcze więcej informacji o treningach. 
 
Polar flow - serwis Polar Flow rejestruje szczegółowe informacje o każdym treningu, co pozwala na 
pełne monitorowanie postępów i planowanie dalszych ćwiczeń. 
 
Parametry: 

• Waga: 79 g 
• Grubość: 12,7 mm 
• Rozmiar ekranu: 128 x 128 pikseli, wysokie kontrast i rozdzielczość 

Parametry techniczne: 

• Wbudowany sensor GPS 
• Barometr 
• Akcelerometr 
• 8 MB pamięci flash 
• Akumulator litowo-polimerowy o pojemności 350 mAh 
• Akumulator pozwala na rejestrowanie do 13 godzin treningu z GPS-em i czujnikami oraz do 

50 godzin w przypadku korzystania z energooszczędnego trybu GPS 
• Szybka ze szkła Gorilla Glass 
• Obudowa z aluminium i stali nierdzewnej 
• Wodoszczelny do 30 m 

Łączność: 

• Kabel USB do synchronizacji danych z komputerem PC lub Mac przy użyciu Polar 
FlowSync 

• Bluetooth Smart 
• Da zakresy pracy sensorów: Bluetooth Smart i 5 kHz (tętno, kroki, prędkość jazdy, 

kadencja, moc)  
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• Serwis internetowy Polar Flow kompatybilny z systemami operacyjnymi Mac OS X 10.6, 

OS X 10.7, OS X 10.8 lub nowszym oraz Windows XP, Windows 7, Windows 8 lub 
nowszym 

• Kompatybilność aplikacji Polar Flow na urządzenia mobilne 
• Oprogramowanie z możliwością aktualizacji 
• Kompatybilne systemy pomiaru mocy innych firm 

Języki interfejsu użytkownika:  

• angielski, hiszpański, portugalski, francuski, duński, holenderski, szwedzki, norweski, 
niemiecki, włoski, fiński, polski, rosyjski, chiński, japoński 

Kolor czarny. 
Gwarancja 24 miesiące. 
 

  
 
 
Przedstawiona przez Wykonawcę cena ofertowa jest ceną ryczałtową, powinna zawierać wszystkie 
przewidywane elementy kompletnego wykonania zamówienia m.in. koszty dostawy.  
Termin realizacji zadania: do 14 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 10.04.2019r. 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: jerzy.szelinger, tel: 75 64 53 321 
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 pulsometrów 
Polar V800 z wbudowanym GPS 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 pulsometrów Polar V800 z wbudowanym GPS dla 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 (4x5) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Pulsometr Polar V800 z wbudowanym 
GPS 

szt. 10 
  

 
 

RAZEM  
 

 

 
 

w tym VAT  
 

 
     Cena zawiera wszystkie elementy cenotwórcze, w tym transport do Zamawiającego. 
 
 

2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie  do 14 dni  od otrzymania zlecenia. 
3. Oferowany osprzęt jest fabrycznie nowy i spełnia wszelkie wymagania wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.  
4. Gwarancja 24 miesiące. 
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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). 

 
 
 
 


