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Zapytanie ofertowe 

nr 2/01/2021 z dnia  27.01.2021 

 

I. Informacje ogólne: 

Zamawiający : Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” 
ul. Langiewicza 29 a, 35-085 Rzeszów, NIP 8133225481 

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu transgranicznego pt. „Karpackie 
Gwiezdne Niebo” PLBU.01.02.00-UA-0809/19-00. 

 

II. Opis przedmiotu  zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego sprzętu dedykowanego obserwacji 
słońca składającego się z teleskopu wraz z akcesoriami, zestawu czapek z czerwoną latarką  
i dostawa tychże zestawów na wskazany adres przez Zamawiającego. Szczegółowy opis 
zamówienia określa Załącznik nr 1. 

2. Wykonawca dokona sprzedaży i dostarczy fabrycznie nowe (nie używane) produkty. 
Zamawiający pod pojęciem „fabrycznie nowe” rozumie produkt wykonany z fabrycznie 
nowych elementów, nieregenerowane, bez śladów uszkodzeń, w oryginalnym opakowaniu 
producenta. 

3. Minimalny okres gwarancji wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wynosi 24 
miesiące od dnia dostawy do Zamawiającego i podpisania protokołu końcowego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury Zamawiającemu. 

III. Planowany termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty złożenia zamówienia. 

IV. Warunki płatności: Przelew - 7 dni po otrzymaniu faktury 

V. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty   

1. Kryteria, jakimi będziemy się kierować przy wyborze najlepszej oferty do realizacji 
zamówienia, to: 
● Cena brutto – 100%  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 



 

 

 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego 
wyniku bez podawania przyczyn. Oferentom nie przysługuje odszkodowanie z tytułu 
odwołania lub unieważnienia postępowania. 

 

VI. Sposób, termin i miejsce składania ofert: 

1.Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2  do niniejszego 
zapytania  

2. Ofertę należy złożyć do dnia 3.02.2021r. do godz. 14.00 

3. Ofertę prosimy składać mailem na adres poczty elektronicznej horyzonty@man.rzeszow.pl 
podając w tytule „Oferta na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu do obserwacji słońca 
w ramach projektu „Karpackie Gwiezdne Niebo” . 

Jednocześnie proszę o niezwłoczne dostarczenie do siedziby Zamawiającego lub przesłanie 
pocztą podpisanej oferty w formie papierowej na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie na 
rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty”, podając na kopercie tytuł 
„Oferta na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu do obserwacji słońca w ramach 
projektu „Karpackie Gwiezdne Niebo”. 

 

 W razie pytań prosimy o kontakt: 

 

Anna Latusek 

 

tel. 731001447 lub  697602608 

horyzonty@man.rzeszow.pl 
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Załącznik nr 1   

do zapytania ofertowego nr 2/01/2021 z dnia 27.01.2021 

Szczegółowy opis zamówienia 

Zamawiający planuje zakupić specjalistyczny  sprzętu dedykowanego obserwacji słońca, 

który to  składać ma się z: 

 

ZESTAW 1- teleskop słoneczny 

 Teleskop słoneczny LUNT LS60MT/B600C Allround Teleskop- 1 szt. 

 Okular Hyperion Zoom Mark IV 8-24 mm 2/1,25" 

 Statyw z głowicą (montaż) do teleskopu- samonaprowadzający na Słońce– np. typu 

HelioFind 

 Szyna mocująca teleskop do montażu- typ Dovetail -wraz z śrubami mocującymi 

 

ZESTAW 2 – czapka z czerwoną latarką  

 Czapka z daszkiem, z wbudowaną latarką (światłem) o kolorze czerwonym, 

przydatna w czasie obserwacji astronomicznych – 100 szt. 

Czapka o rozmiarze uniwersalnym, z regulacją obwodu.  

 

 

Uwagi.  

1. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe- kompletami wg powyższych zestawów. 

2. Zamawiający dopuszcza sprzęt równoważny od podanego w zestawach – o parametrach 

równych lub lepszych. 

 

 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego nr 2/01/2021 z dnia 27.01.2021 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adres firmy:…………...………………………………………………………………………..  

NIP:……………………………………………………………………………………………..  

E-mail:………………………………  Telefon kontaktowy:…………………………………  

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wskazanymi 
w zapytaniu ofertowym z dnia 27.01.2021: 

 

 

2. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia: …….. 

4.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty 

 

.. ..…………………       ……… ……………………..………………… 

Miejscowość, data      podpis Wykonawcy(ów) /osoby uprawnionej 

 

Lp. 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Cena brutto Cena brutto słownie 

1 Zestaw 1- 
teleskop 
słoneczny z 
akcesoriami 

  

2 Zestaw 2 – 
czapka z 
latarką – 100 
szt 

  


