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K-dzpz/1-ZO/2022                             Tarnów, 12.01.2022r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zwraca się z zapytaniem ofertowym 
na „Dostawę drukarek 3D, suszarki do filamentu, oraz materiałów eksploatacyjnych do 
drukarek 3D dla PWSZ w Tarnowie”. 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
z siedzibą: ul. Mickiewicza 8, 33 -100 Tarnów 
tel. 14 63 16 500, fax. 14 63 16 600 
NIP: 873-26-79-395, REGON: 851634303 
Strona internetowa: https://pwsztar.edu.pl/ 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA 
Tryb udzielenia zamówienia:Zapytanie ofertowe. 
Postępowanie o wartości poniżej 130 000 złotych. 
Rodzaj zamówienia: dostawa  
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 
Część 1: Drukarki 3D 

 

Lp. Nazwa, parametry Ilość 

1. 

Drukarka 3D  
Napięcie zasilania:  24 V  
Moc całkowita:  350 W 
Wyświetlacz: LCD 
Prędkość druku:  maks. 180 mm/s zalecana od 30 do 60 mm/s 
Średnica dyszy: standardowa: 0,4 mm 
Obsługiwany filament: PLA, ABS, TPU, PETG 
Średnica filamentu:  1,75 mm 
Dokładność druku ± 0,1 mm 
Grubość druku od 0,1 mm do 0,4 mm 
Tryb pracy: USB lub z karty SD 
Format plików:  .stl, .obj, pliki G-Code 
Oprogramowanie:  Cura, Repetier-Host, Simplify3D 
Obsługiwane systemy operacyjne:  MAC, Linux, Windows XP/Vista/7/8/10 
Rozmiar druku:  300 x 300 x 400 mm 
Temperatura dyszy: maks. 250°C 
Temperatura stołu roboczego: maks. 100°C 
MINIMALNY OKRES GWARANCJI : 24 miesiące 

1 

2. 
Drukarka 3D 
Materiał do drukowania:  PLA, TPU, PETG 

1 



2 
 

Wyświetlacz:  4,3 cala, dotykowy 
Format pliku:  .stl, .obj, .amf 
Wymiary druku:  450 x 450 x 470 mm 
Oprogramowanie: Cura, Simplifi3D 
Zasilanie płyty głównej:  Wejście: od 100 V do 240 V, 75 W Wyjście: 24 V 
Technologia formowania: FDM (fuseddepositionmolding) 
Temperatura dyszy: ≤ 250°C 
Zużycie energii: 750 W 
Wymiary dyszy: 0,4 mm, 0,8 mm 
Temperatura platformy:  ≤ 100°C 
Tryb pracy: online albo karta TF offline 
Precyzja druku:  +/- 1 mm 
Grubość warstwy: od 0,1 mm do 0,4 mm 
Układ sterowania: Windows XP /Vista/7 /10 MAC Linux 
Precyzja położenia osi XY: 0,012 mm 
Precyzja położenia osi Z: 0,001 mm 
Średnica filamentu: 1,75 mm 
Wymiary drukarki: 650 x 785 x 735 mm 
Masa: 24,8 kg 
MINIMALNY OKRES GWARANCJI : 24 miesiące 

 
Część 2:  Suszarka oraz materiały eksploatacyjne do drukarek 3D 

 

Lp. Nazwa, parametry Ilość 

1. 

Suszarka do filamentu 
Obsługiwane średnice filamentów: 1,75 mm, 2,85 mm, 3,00 mm (maksymalna 

wielkość szpuli 210mmx85mm) 

Obsługiwane typy materiałów: PLA, ABS, HIPS, NYLON, BVOH, PETG, ASA, TPU, 

FLEX, PP i inne 

Zakres ustawień temperatury: od 35°C do 55°C 

Rozmiar ekranu LCD: 2" 

Zasilanie: dołączony do zestawu zasilacz DC 24V 

Wymiary: 271x100x237 mm 

Masa: 980 g 

MINIMALNY OKRES GWARANCJI: 24 miesiące. 
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2. 

FilamentColorfillPLA 1,75mm 
temperatura druku 190-220°C,  
temperatura stołu 0-60°C– 
kolory: żółty – 5 szt., czerwony – 5 szt., zielony – 5 szt., fioletowy – 5 szt., 
oliwkowy – 5 szt., niebieski – 5 szt., czarny – 5 szt., naturalny – 5 szt. 

40 

3. 
Folia FEP VAT Film 100µm 30x45 cm, przeznaczona do drukarek 3d, które 
wykorzystują folie zamiast dna w kuwecie (zbiorniku) na żywicę 

5 

4. 

Żywica 3D Photocentric Hard Daylight 1 kg,–kolor:Red, twardość 77 Shore D, 
wytrzymałość na rozciąganie 42 Mpa wg normy ASTM D638 (po ostatecznym 
utwardzeniu), elastyczność-wydłużenie przy zerwaniu 8,7% wg normy ASTM D638 
(po ostatecznym utwardzeniu), 

1 

5. 

Żywica 3D Photocentric Hard Daylight 1 kg,–kolor:Gray, twardość 77 Shore D, 
wytrzymałość na rozciąganie 42 Mpa wg normy ASTM D638 (po ostatecznym 
utwardzeniu), elastyczność-wydłużenie przy zerwaniu 8,7% wg normy ASTM D638 
(po ostatecznym utwardzeniu), 

1 

6. 
Żywica 3D Photocentric Hard Daylight 1 kg,–kolor:Orange, twardość 77 Shore D, 
wytrzymałość na rozciąganie 42 Mpa wg normy ASTM D638 (po ostatecznym 

1 
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utwardzeniu), elastyczność-wydłużenie przy zerwaniu 8,7% wg normy ASTM D638 
(po ostatecznym utwardzeniu), 
MINIMALNY OKRES  WAŻNOŚCI: dla materiałów eksploatacyjnych - 12 miesięcy. 

 

2. Oferowane urządzenia i materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, wolne 
od jakichkolwiek wad, oraz od obciążeń praw osób trzecich i pochodzić  z legalnych 
źródeł. Powinny być również dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej i być zgodne z Normami Polskimi i Normami Europejskimi, odpowiadające 
warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz standardom jakościowymi 
technicznym przewidzianym dla zamówienia. 

3. Urządzenia muszą posiadać dokumenty gwarancji oraz instrukcję obsługi napisaną  
w języku polskim. 

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia 
parametrów nie gorszych niż określone w specyfikacji. Oferent który powołuje się na 
rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania 
określone przez Zamawiającego oraz obowiązujące prawo. 

5. Oferta musi być kompletna i zawierać również koszty dostawy do siedziby 
Zamawiającego. 

6. Dostarczone urządzenia powinny być objęte gwarancją – minimalny okres gwarancji 
został określony w tabeli. 

7. Dostarczone materiały eksploatacyjne powinny posiadać minimalny okres ważności 
określony w tabeli. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym. 
 
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 
1. Zamówienie jest podzielone na 2 części: 

Część 1: Drukarki 3D.  
Część 2: Suszarka oraz materiały eksploatacyjne do drukarek 3D 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na 1 lub 2 części 
zamówienia. 

3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Maksymalna liczba części, na 
które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy to 2 części. 

 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów,osobno dla części 

1 i 2 : 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1. Cena zł brutto 100 % 

 

2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących 

wzorów:  
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Nr i nazwa 

kryterium 
Wzór: 

Cena 

zł brutto 

(część 1 i 2) 

 

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 gdzie: 
- Cmin - najniższa cena zł brutto spośród wszystkich ofert, 
- Cof- cena zł brutto podana w ofercie 

 

3. Za ofertę najkorzystniejszązostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę 

punktów w kryterium oceny(maks. 100 pkt.). 

 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1.  Oferty należy składać w terminie do dnia 20.01.2022 r. do godz. 13:00. 

2.  Sposoby składania ofert: 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów w  pokoju A024 Dziennik Podawczy 

(w godzinach pracy w dni robocze: 7.00-15.00), 

b) lub pocztą, listem poleconym, kurierem na adres Zamawiającego: Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów  

(w godzinach pracy w dni robocze: 7.00-15.00), 

c) lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: oferty@pwsztar.edu.pl 

3. Opakowanie i oznakowanie ofert: 

a) oferty składane osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysyłane pocztą, listem 

poleconym, kurierem na adres Zamawiającego należy złożyć: 

− w jednej, nieprzejrzystej zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 

nr K-dzpz/1-ZO/2022”, opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, 

− w przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą/kurierem, liczy się data wpływu 

oferty do siedziby Zamawiającego. 

b) oferty składane pocztą elektroniczną: 

− oferta składana elektronicznie winna być złożona w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

bądź stanowić czytelny skan podpisanej i opieczętowanej oferty w postaci 

papierowej zapisany w formacie "pdf". 

− w tytule emaila należy podać „Zapytanie ofertowe nr K-dzpz/1-ZO/2022”. 

4. Oferta zgodnie z formularzem oferty powinna zawierać: 
a) cenę zł brutto za całość zamówienia wraz z kosztami dostawy, 
b) termin realizacji, 
c) okres gwarancji. 
d) opis oferowanego sprzętu według tabeli w formularzu oferty (załącznik nr 1). 
e) właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze 

skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy). 

5. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu 

oferty). 

6. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia, w którymprzypada koniec terminu 

składania ofert. 
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7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę w odpowiedzi na 
niniejsze postępowanie. 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i 
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej). 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, a także wezwać Wykonawcę do uzupełnienia 
dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Niezłożenie wyjaśnień 
bądź uzupełnień w wymaganym przez Zamawiającego terminie będzie skutkować 
odrzuceniem oferty. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) dokonania poprawy oczywistych omyłek w treści oferty, 
b) zmiany warunków zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. 

W razie jakiejkolwiek zmiany w treści zapytania ofertowego Zamawiający zamieści 
komunikat o zmianie na stronie internetowej ogłoszonego zapytania. 

13. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli: 
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni wymagań określonych 

w zapytaniu ofertowym, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

d) zapytanie ofertowe jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, 
e) wystąpi okoliczność powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione, 
- Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym 
finansowe od Zamawiającego. 
 

VIII. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
2. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia może nastąpić: 

a) w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który 
złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 

b) także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną 
umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane 
egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu lub  

c) poprzez podpisanie umowy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
przez Zamawiającego i przesłanie jej do Wykonawcy, a następnie odesłanie 
podpisanej umowy przez Wykonawca w ten sam sposób.  

3. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, 
Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu  
o udzielenie o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach  
określonych w § 7 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania 
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ofertowego. 
 
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA 
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 4.05.2016, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem” Zamawiający informuje, 
że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor PWSZ w Tarnowie. Dane 

kontaktowe: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 6316500, e-mail: 
rektorat@pwsztar.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w PWSZ w Tarnowie jest wyznaczony pracownik. Dane 
kontaktowe inspektora: tel. 146316585, e-mail: inspektor_odo@pwsztar.edu.pl, lub 
adres wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach 

publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznegoo wartości poniżej 130 000 zł, 

b) na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
poniżej 130 000 zł tj.: w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je 
pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku 
niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia  
o wartości poniżej 130 000 zł.  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

a) 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 osobowych 
(Wyjaśnienie: 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);  
− 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 (Wyjaśnienie: 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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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO;  

b) 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, a w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wyniki postępowania Zamawiający upubliczni na stronie internetowej: 

https://pwsztar.edu.pl/ 
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela w zakresie: 

    a) merytorycznym:  Dla części 1 - dr hab.Bożena Groborz, tel. 609479044 
    e-mail: b_groborz@pwsztar.edu.pl 
    Dla części 2 - dr Bożydar Tobiasz, tel. 146316663 
    e-mail: b_tobiasz@pwsztar.edu.pl 

b) formalnym:  Piotr Zając, tel. 14 63 16 612,  
   e-mail: p_zajac@pwsztar.edu.pl 

 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy. 


