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ZAPROSZENIE 
 
 

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

Dostawa mikroskopów stereoskopowych 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 stereoskopowy -  16  sztuk 

Mikroskop stereoskopowy - jakość optyczna, oświetlenie górne i dolne LED z możliwością 
regulacji jego natężenia. Dzięki modułowi akumulatorowemu możliwa praca bez zasilania 
sieciowego (czas działania na zasilaniu akumulatorowym - minimum 12 godzin). Obrotowy 
zmieniacz obiektywów, dający powiększenia 20x i 40x, a z opcjonalnymi okularami 20x 
maksymalnie 80x. 

Specyfikacja 
  Regulacja dioptrii:   +/- 5D w obu tubusach  

Zastosowanie:            edukacja 
 

Źródło oświetlenia:  LED  

Maksymalna odległość 
robocza:  

50 mm  Obiektywy:   2x/4x  

Regulacja ostrości:  makro  Oświetlenie:  
• odbite  
• przechodzące  

Głowica:  binokularowa  Pokrętła regulacji 
ostrości:  

dwustronne  

Technika obserwacji:  Jasne pole  
Powiększenia 
mikroskopu:   

• 40 x  
• 20 x  

Powiększenie okularu:  10 x  
Pole widzenia 
okularów:   

20 mm  

Pole widzenia mikroskopu:  
• 9 mm  
• 4,5 mm  Zasilanie mikroskopu:  

• AC  
• akumulator  

Głowica umieszczona na pilarze
 
Okres gwarancji:24mies. 

   

 
 



 

Wyposażenie 

• pokrowiec  
• okulary: 10x  
• zasilacz - ładowarka sieciowa  
• obiektyw: 2x / 4x  

 
Przedstawiona przez Wykonawcę cena ofertowa jest ceną ryczałtową, powinna zawierać 
wszystkie przewidywane elementy kompletnego wykonania zamówienia m.in. koszty dostawy.  
 
Termin realizacji zadania: do 10 października 2019r.  
 
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 23.09.2019r. do godziny 8:00 w siedzibie 
uczelni w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 – budynek nr 1 (Rektorat) w pokoju 115 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 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 
mikroskopów stereoskopowych 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. 


