
Gliwice dn. 17-12-2021
Szkoła Podstawowa nr 8
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Spacerowa 6
44-141 Gliwice
e-mail: sekretariat@sp8.gliwice.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE
Do zamówienia publicznego o wartości do 130     000 zł netto  

 
              Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach zwraca się z prośbą o 
przedstawienie    
              Państwa oferty cenowej na wykonanie/dostawę:

1. Przedmiot zamówienia: Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i 
oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie, do wykorzystania na zajęciach 
dydaktycznych z całą klasą lub podczas zajęć dodatkowych, umożliwiające:

 realizację procesu nauczania zgodnie z podstawą programową (potwierdzone 
odpowiednimi scenariuszami lekcji i poradnikiem dla nauczyciela), 

 przeprowadzenie zajęć w sposób interaktywny, angażujący całą klasę z 
wykorzystaniem kart pracy i dodatkowych materiałów producenta,

 przećwiczenie zadań przez uczniów w praktyce, dzięki wykorzystaniu co 
najmniej dwóch bezprzewodowych kontrolerów ruchu i przeprowadzanie 
doświadczeń w pełni w wirtualnej rzeczywistości,

 przeprowadzanie prostych testów w wirtualnej rzeczywistości pomagających 
uczniom zapamiętanie poznanych treści dydaktycznych,

 podgląd przez całą klasę ( do 30 osób)w czasie rzeczywistym tego co dany 
uczeń robi w wirtualnej rzeczywistości.

    WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 
Ad.1.  SPRZĘT O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; 

1. Rozdzielczość gogli - 2880 x 1770 pikseli
2. Częstotliwość odświeżania - 90 Hz
3. Pole widzenia - 110º
4. Możliwość używania okularów korekcyjnych
5. Dwa bezprzewodowe kontrolery z dużą precyzją śledzenia ruchu
6. Wbudowane słuchawki/głośniki
7. Czujniki: akcelerometr, żyroskop, śledzenie laserowe
8. Możliwość podglądu wykonywanych doświadczeń w wirtualnej rzeczywistości przez

całą klasę.
9. Polski serwis oraz wsparcie techniczne przez telefon.
10. Wysokiej klasy jednostka sterująca z oprogramowaniem niezbędnym do działania 

gogli VR o parametrach nie niższych niż: RYZEN 5 2600, Karta graficzna: GeForce 
RTX 2060, Pamięć RAM: 8GB

11. Gwarancja 24 miesiące
12. Polski serwis oraz wsparcie techniczne przez telefon.



13. Instrukcja obsługi w języku polskim
14. Szkolenia online

Oprogramowanie:

• zgodne z podstawą programową chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 
Chemia pakiet podstawowy SP:
• Umożliwiający przeprowadzenie minimum 26 doświadczeń zgodnych z podstawą 
programową klas 7 i 8.
• Scenariusze lekcji dla nauczyciela oraz karty laboratoryjne z instrukcjami i zadaniami dla 
uczniów pomagają w sprawnym  przeprowadzeniu doświadczeń.
• Poradnik metodyczny dla nauczyciela.

     3. Kryteria oceny ofert:
     - najniższa cena netto;
     - inne tj. dostarczenie sprzętu do placówki, odbieranie sprzętu  do naprawy w razie 

reklamacji, okres gwarancji minimum 24 miesiące

4. Kontakt: pod numerem telefonu 32 232-93-24 lub adres e- mail: 
sekretariat@sp8.gliwice.  eu  

5. Termin składania ofert: 22grudnia godz. 14:00
6. Ofertę można:

     - przesłać pocztą na adres:
       Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej ul. Spacerowa 6 44-144 Gliwice
    - dostarczyć osobiście do siedziby Szkoły
    - przesłać e- mail na adres: sekretariat@sp8.gliwice.  eu  

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem  udzielania zamówień publicznych  nie objętych

przepisami Prawa zamówień publicznych w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w

Gliwicach,  wprowadzonym  Zarządzeniem  nr  19/2021  Dyrektora  SP-8  w  Gliwicach  z  dnia

29.03.2021 r.

   



KLAUZULA INFORMACYJNA  - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15  ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach, ul. Spacerowa 6, 44-

141 Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:  sekretariat@sp8.gliwice.eu
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą

adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000,00 zł

prowadzonym w trybie nie podlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych w celu związanym z potrzebą wyłonienia
wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z
odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji rozliczenia umowy z administratorem. Państwa dane osobowe
przetwarzane będą zgodnie art. 6 ust.1 lit. b RODO (w celu zawarcia umowy) lub art.6 ust.1 lit. c RODO (obowiązki prawne
ciążące na administratorze), innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu
umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny oraz wewnętrznych procedur i regulaminów obowiązujących u Administratora.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
b) organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  publiczne  lub  działające  na  zlecenie  organów władzy

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w
sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza  cztery lata, zamawiający przechowuje umowę
przez cały czas trwania umowy. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię
danych osobowych,  które  podlegają  przetwarzaniu.  Za wszelkie  kolejne kopie,  o  które  zwróci  się  osoba,  której  dane
dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych. 
Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać
od  osoby,  której  dane  dotyczą,  wskazania  dodatkowych  informacji,  mających  na  celu  sprecyzowanie  żądania,  w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

b) do  sprostowania  swoich  nieprawidłowych  danych  osobowych  lub  uzupełnienia  swoich  niekompletnych  danych
osobowych.  Skorzystanie  z  tego  prawa  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  z przepisami prawa,

c) do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO, 
d) do ograniczenia  przetwarzania danych osobowych na podstawie art.  18 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania

danych osobowych  nie ogranicza przetwarzania  danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i
na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 

f) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

W celu  skorzystania  oraz  uzyskania  informacji  dotyczących  praw  określonych  powyżej  (lit.  a-g)  należy  skontaktować  się  z
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.




