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DAT-2601-26/19                  Jelenia Góra 25.04.2019r. 
 

     ZAPROSZENIE    
 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej 
na dostawę następujących preparatów mikroskopowych: 

1. Histologia człowieka cz. I  (50 preparatów) – 2 zestawy 

Zestaw 50 preparatów mikroskopowych zawierający: 

1. Wyizolowany nabłonek płaski, człowiek 
2. Tkanka łączna, człowiek, p.s. 
3. Nabłonek walcowaty, pęcherzyk żółciowy człowieka, p.p. 
4. Nabłonek urzęsiony, tchawica człowieka, p.p. 
5. Mięśnie gładkie, człowiek, p.w. i p.p. 
6. Mięśnie poprzecznie prążkowane, człowiek, p.w. 
7. Mięsień sercowy, człowiek, p.w. i p.p. 
8. Chrząstka szklista, człowiek, p.s. 
9. Sprężysta chrząstka nagłośni (chrząstka nagłośniowa), człowiek, p.p. 
10. Kość, istota zbita, człowiek, p.p. 
11. Tkanka łączna właściwa włóknista zbita (biała), człowiek, p.w. 
12. Szpik kostny czerwony, człowiek, p.p. 
13. Skóra głowy, człowiek, p.w. mieszków włosowych 
14. Tętnica, człowiek, p.p. 
15. Żyła, człowiek, p.p. 
16. Rozmaz krwi, człowiek, barwienie barwnikiem Giemzy 
17. Płuco, człowiek, p.p. 
18. Krtań ludzkiego płodu, p.p. 
19. Gruczoł limfatyczny, człowiek, p.p. 
20. Tarczyca, człowiek, p.p. 
21. Przysadka mózgowa, człowiek, p.p. 
22. Śledziona, człowiek, p.p. 
23. Język, człowiek, p.p. 
24. Przełyk, człowiek, p.p. 
25. Ślinianka podjęzykowa, człowiek, p.p. 
26. Żołądek, odźwiernik, człowiek, p.p. 
27. Trzustka, człowiek, p.p. 
28. Jelito cienkie, człowiek, p.p. 
29. Jelito grube, człowiek, p.p. 
30. Wątroba, człowiek, p.p. 
31. Nerka, człowiek, p.p. 
32. Nadnercze, człowiek, p.p. 
33. Moczowód, człowiek, p.p. 
34. Pęcherz moczowy, człowiek, p.p. 



 

35. Jajnik, człowiek, p.p. 
36. Macica, człowiek, p.p. 
37. Jajowód, człowiek, p.p. 
38. Łożysko, człowiek, p.p. 
39. Pępowina, człowiek, p.p. 
40. Gruczoł sutkowy, p.s. 
41. Jądro, człowiek, p.p. 
42. Najądrze, człowiek, p.p. 
43. Nabłonek węchowy, człowiek, p.p. 
44. Siatkówka, człowiek, p.p. 
45. Ucho wewnętrzne, ludzki płód, p.p. 
46. Ciałka dotykowe w ludzkiej skórze, p.p. 
47. Nerw, człowiek, p.p. 
48. Rdzeń kręgowy, człowiek, p.p. 
49. Móżdżek, człowiek, p.p. 
50. Mózg, kora mózgowa, człowiek, p.p. 

2. Histologia człowieka cz. II (50 preparatów) - 2 zestawy 

Zestaw 50 preparatów mikroskopowych zawierający: 

1. Podniebienie miękkie, człowiek, p.p. 
2. Tkanka tłuszczowa, człowiek, p.s. zabarwiony dla uwidocznienia tłuszczu 
3. Biała chrząstka włóknista, ludzki krążek międzykręgowy, p.s. 
4. Mięsień szkieletowy poprzecznie prążkowany, człowiek, p.p. 
5. Kość gąbczasta (porowata budowa), człowiek, p.p. 
6. Powstawanie kości (śródbłoniaste), pionowy p.w. sklepienia czaszki płodu (kość czaszki) 
7. Powstawanie kości (śródchrzęstne), p.w. palca płodu 
8. Staw ludzkiego płodu, p.w. 
9. Ząb, człowiek, p.p. korony 
10. Ząb, człowiek, kompletny p.w. 
11. Powstawanie zęba u ludzkiego płodu, stadium pośrednie, p.w. 
12. Tętnica, człowiek, p.p. rutynowo zabarwiony 
13. Tchawica z ludzkiego płodu, p.p. 
14. Grasica dziecka, p.p. 
15. Przytarczyca (gruczoł przytarczyczny, Gl. parathyreoidea), człowiek, p.p. 
16. Migdałek podniebienny (Tonsilla palatina), człowiek, p.p. 
17. Ślinianka przyuszna (gruczoł ślinowy przyuszny, Gl. parotis), człowiek, p.p. 
18. Ślinianka podrzuchwowa (gruczoł ślinowy podrzuchwowy, Gl. submandibularis), 

człowiek, p.p. 
19. Żołądek, dno żołądka, człowiek, p.p. 
20. Żołądek, wpust żołądka, człowiek, p.p. 
21. Jelito czcze, człowiek, p.p. 
22. Jelito cienkie (dwunastnica, Duodenum), p.p. z zabarwionymi komórkami kubkowymi, 

barwienie PAS-HE 
23. Wyrostek robaczkowy, człowiek, p.p. 
24. Odbytnica, człowiek, p.p. 
25. Pęcherzyk żółciowy, człowiek, p.p. 
26. Wątroba ludzkiego płodu, p.s., powstające komórki krwi 
27. Cewka moczowa, człowiek, p.p. 
28. Pęcherzyk nasienny (gruczoł nasienny, Gl. vesiculosa), człowiek, p.p. 
29. Powrózek nasienny (nasieniowód, Ductus deferens), człowiek, p.p. 
30. Gruczoł krokowy, człowiek, p.p. 



 

31. Rozmaz ze spermy, człowiek 
32. Ciałko żółte w p.p. ludzkiego jajnika 
33. Pochwa, człowiek, p.p. 
34. Kora mózgowa, człowiek, p.p. barwiony solami srebra (Golgi lub Palmgren) 
35. Kora mózgowa, człowiek, p.p. barwiony barwnikiem Held w celu ukazania komórek 

neurogleju 
36. Móżdżek, człowiek, p.p. barwiony solami srebra (Golgi lub Palmgren) 
37. Wzgórze, człowiek, barwiony metodą  Klüver - Barrera 
38. Rdzeń przedłużony, człowiek, p.p. barwiony rutynowo 
39. Rdzeń kręgowy, człowiek, p.p. barwiony solami srebra (Golgi lub Palmgren) 
40. Zwój współczulny, człowiek, p.p., preparat barwiony rutynowo 
41. Nerw obwodowy, człowiek, p.p. 
42. Nerw wzrokowy, człowiek, p.p. 
43. Rogówka oka, człowiek, p.p. 
44. Powieka, człowiek, p.p. 
45. Skóra z koniuszka palca, człowiek, pionowy p.w. 
46. Skóra głowy, człowiek, poziomy p.w. ukazuje p.p. mieszka włosowego 
47. Powstawanie paznokcia, sagitalny p.w. koniuszka palca ludzkiego płodu 
48. Ludzkie chromosomy w rozmazie z hodowli krwi, mężczyzna 
49. Ludzkie chromosomy w rozmazie z hodowli krwi, kobieta 
50. Ciałka Barra (chromatyna płciowa człowieka) w rozmazie nabłonka płaskiego kobiety 

Wszystkie preparaty powinny być fabrycznie nowe, zapakowane w solidnym pudełku (lub innym 
odpowiednim opakowaniu), posiadać min. 10-letnią gwarancję oraz posiadać odpowiednie 
certyfikaty producenta. Pudełka muszą mieć opis w języku polskim.  
 
Prosimy o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z załączonym formularzem oferty.  
Cena ofertowa powinna obejmować także koszty dostawy.  
 
 Miejsce dostawy: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18. 
 
Termin realizacji dostawy: maksymalnie do 15 czerwca 2019r. 
 
Jako uczelnia państwowa preferujemy płatność w formie przelewu po zrealizowaniu dostawy                   
i otrzymaniu faktury. 
 
Ofertę należy złożyć do dnia 02.05.2019r. do godziny 10:00 w siedzibie uczelni  - Karkonoska 
Państwowa Szkoła Wyższa ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra lub przesłać na adres mailowy:  
joanna.sztando@kpswjg.pl 
W razie pytań należy kontaktować się z Panią Joanną Sztando tel. 75-64-53-318. 
 
Z góry dziękujemy za odpowiedź. 
 
         

 
 
 



 

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 Jerzy Szelinger, kontakt: jerzy.szelinger@kpswjg.pl, 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 
preparatów mikroskopowych 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. 



 

                                                                                              Załącznik do zapytania ofertowego 
 
 
Nazwa oferenta ……………………………………. 
 
 adres:     ............................................................................ 
 
 tel/fax:    ............................................................................ 
 
 NIP        .............................................................................. 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Lp Nazwa Opis Ilość Cena  
jednostkowa 

Ilość x cena 

1 Histologia człowieka cz. I 
 

50 preparatów  
zgodnie z opisem 

2  szt.   

2 Histologia człowieka cz. II 50 preparatów  
zgodnie z opisem 

2 szt.   

Ogółem 
 
W tym VAT ……% 

 
 

 
 
1. Zamówienie zostanie  zrealizowane w terminie do ………………………………. 
 
2. 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). 

 
 


