
 
 

Projekt realizowany w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr umowy o dofinansowanie  
SONP/SN/513092/2021 pod nazwą „Wiedza na warsztat” współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauk 

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin,  
tel. +48 424 32 14, www.wshtwp.pl 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ 

Zamawiający:  
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie  
przy ulicy Monte Casino 15, 70-466 Szczecin, REGON 811099769, NIP 852-20-47-217,  
Adres poczty elektronicznej: mflisikowska@twp.szczecin.pl  
Strona internetowa: www.akademiatwp.pl  
Numer telefonu: 91 44-80-021;  
 
I. Cel zamówienia  
Celem zamówienia jest zakup oraz dostawa wyposażenia i materiałów do warsztatów pn. „Techniki 
kryminalistyczne”  realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Wiedza na warsztat” nr umowy o 
dofinansowanie  SONP/SN/513092/2021. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: 
„Społeczna odpowiedzialność nauki” ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630). 

II. Przedmiot zamówienia  
Zakup i dostawa wyposażenia i materiałów do warsztatów pn. „Techniki kryminalistyczne”. 
Przedmiot zamówienia zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją: 
 

L.p. Nazwa produktu Ilość Specyfikacja 
1.  Proszek argentorat  10  60ml 
2.  Proszki niemagnetyczne 6  Black (60 ml) 
3.  Proszki niemagnetyczne 6  Silver Metalic (60 ml 
4.  Proszki Fluorescencyjne  6   60 ml 
5.  Proszki Magnetyczne 6   60 ml 
6.  Pędzle kryminalistyczne 5  Pędzle z puchu marabuta:  

koloru czarnego  
7.  Pędzle kryminalistyczne 5  Pędzle z włókna szklanego 
8.  Pędzle kryminalistyczne 5  Pędzle magnetyczne 
9.  Pędzle kryminalistyczne 5  Pędzel z włosia wiewiórki 

(płaski):  50mm  
10.  Folie daktyloskopijne 1  folia czarna negatywowa, długa  
11.  Folie daktyloskopijne 1 biała, 13x36 cm/10szt. 
12.  Folie daktyloskopijne 1  czarna, 13x36 cm/10szt. 
13.  Folie daktyloskopijne 2 folia pozytywowa w rolce  

 
14.  

Skalówki plastikowe 10  
Skalówki plastikowe (30 cm, 
plastikowe) 

15.  Zestaw pasta silikonowa z 
katalizatorem 5  

Pasta silikonowa z 
katalizatorem, kolor szary,  200 
g pasta + 25 g katalizator 
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16.  

Kombinezon ochronny typ 
3B, 4B kat. III 45  

Kombinezon jednoczęściowy z 
kapturem 
Rozmiar M -  15 sztuk , rozmiar L 
- 15 sztuk , rozmiar XL - 15 sztuk  

17.  Ochraniacze na obuwie 
foliowe 1 W opakowaniu 50 par 

18.  
Lupa 1 

Lupa z rączką o średnicy 55 mm, 
powiększenie 5X  

19.  Lupa podświetlana 1 Światło LED, powiększenie 3x, 
średnica 75 mm 

20.  Lupa z podstawą 1 powiększenie 4,5x, średnica 35 
mm 

21.  Dalmierz  laserowy 1  zakres  100 metrów 
22.  

Masy odlewowe gipsowe  + 
dwie miseczki  5 

masy odlewowe z 
uszlachetnionych gipsów służące 
do wykonywania odlewów 
śladów wgłębionych 
(trójwymiarowych) obuwia lub 
kół pojazdów. 

1,0kg w zakręcanym pojemniku 
+ 2 miseczki 

23.  

Masy odlewowe silikonowe  2 

stosowane do wykonywania 
odlewów śladów wgłębionych 
(trójwymiarowych) obuwia lub 
kół pojazdów. 1 kg 

24.  
Lampa UV 

 
1 

Latarka UV  W zestawie latarka, 
akumulator, ładowarka i 
walizeczka) 

25.  

Zestaw poduszek 
daktyloskopijnych 1  

poduszki do nanoszenia tuszu 
daktyloskopijnego na opuszki 
palców i dłonie  

Poduszka daktyloskopijna 
ceramiczna (wymiary samej 
poduszki: 105x75mm) 
 
Poduszka daktyloskopijna 
ceramiczna (wymiary samej 
poduszki: 98x63,5mm) 

26.  Tusz daktyloskopijny 3 120 ml 
27.  

Zestaw wałków z tuszem  1 

wałki gumowe do 
rozprowadzania tuszu szer. 5 cm 
x 3,8 cm średnicy/ szer. 7,5 cm x 
3,8 cm średnicy/ szer. 10 cm x 
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3,8 cm średnicy/ „beczkowaty” 
o szer. 6 cm, 

28.  

Zestaw wałków samo 
tuszujących 1 

wałek samotuszujący, szerokość: 
2,5 cm, z rączką, w kasecie 
 wałek samotuszujący, 
horyzontalny, szerokość: 2,5 cm, 
z rączką, w kasecie 

29.  

Płyn do usuwania tuszu 2 

płyny do usuwania tuszu z 
przyrządów i dłoni w postaci 
jednorazowych chusteczek 
nasączonych płynem,  

(100sztuk/op) 

30.  

Płyny do usuwania tuszu 2 

płyn do usuwania tuszu z 
przyrządów i dłoni w butelce o 
pojemności  500 ml 

31.  

Zestaw latarek taktycznych 1  

 
Nie gorsze niż: 
Zestaw 3 latarek LED: 
LATARKA TAKTYCZNA LED CREE-
XML-T6 L2 
Moc: 10W 
Funkcja ZOOM 
Siła światła: 1800 lumenów 
Temperatura światła: biała 
5300-6300K 
5 trybów świecenia: 100%, 
60%,30%, Stroboskop, SOS 
Zasięg światła: do 1000 m 
Zasilanie latarki: akumulator (w 
zestawie) 
Obudowa z aluminium 
lotniczego 
Wodoodporna  
Wstrząsoodporna 
LATARKA TAKTYCZNA ZOOM  
Źródło światła: dioda LED  
Strumień świetlny o mocy 780 
lumenów 
Obudowa: aluminium lotnicze 
3 tryby świecenia: 100%, 50%, 
Stroboskop 
Funkcja ZOOM 
Klips umożliwiający przypięcie 
latarki np. do paska spodni 
Zasilanie latarki: akumulator (w 
zestawie) 
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Wodoodporna, 
Wstrząsoodporna 
LATARKA TAKTYCZNA  
Źródło światła: dioda LED Q5 + 
COB 
Strumień świetlny o mocy: 1000 
lumenów 
3 tryby świecenia: dioda Q5, 
dioda COB, Stroboskop 
Funkcja ZOOM 
Klips umożliwiający przypięcie 
latarki np. do paska spodni 
Zasilanie: wbudowany 
akumulator 
kabel do ładowania w zestawie 
(do ładowarki od telefonu) 
Wodoodporna 
Wstrząsoodporna 

32.  Koło pomiarowe 
drogomierz 1 

Pomiar elektroniczny z 
wyświetlaczem, drążek 
teleskopowy 

33.  
Numerki plastikowe 1  

numerki plastikowe dwustronne 
typu „daszek” 0-20, 

 
 

III. Termin składania ofert: 
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie:  do dnia 9 maja 2022 roku do godziny 14.00 
pocztą elektroniczną na adres:   mflisikowska@twp.szczecin.pl  
 

IV. Informacje dodatkowe do wszystkich sześciu części (zadań). 
1. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ 

wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie 
charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego 
innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub 
korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w 
zapytaniu przykładów. 

2. Podane parametry/specyfikacja w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami 
minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub 
wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy 
tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej 
specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez 
Zamawiającego. 

3. Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wcześniej nie użytkowany i wolny od wad. 
4. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

Przedmiotu zamówienia (tj. dostawa do siedziby Zamawiającego i inne) oraz warunkami 
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stawianymi przez Zamawiającego; 
5.  Po wyłonieniu Wykonawcy w ramach niniejszego Zapytania o cenę, zobowiązany będzie do 

realizacji Przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią złożonej oferty.  
6. Po wyłonieniu Wykonawcy, Przedmiot zamówienia będzie musiał zostać dostarczony przez 

niego do Zamawiającego na wskazanych warunkach i we wskazanym czasie.  
7. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni od daty 

dostarczenia do Zamawiającego Przedmiotu zamówienia faktury/rachunku.  
8. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze/ 

rachunku numer konta po zrealizowaniu usługi potwierdzonej protokołem odbioru.  
9. Miejsce dostawy FRANCO: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 

w Szczecinie przy ulicy Monte Casino 15, 70-466. 
10. Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ulicy 
Monte Casino 15, 70-466 Szczecin oraz na stronie internetowej https://akademiatwp.pl/ 

11. Kryterium wyboru – 100%cena.  
12.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
13. Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia 
(lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) przewyższy kwotę, którą Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
V. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  
1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego Zapytania o cenę.  
2. Oferta musi zawierać:  Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer 
telefonu, nr NIP i Regon;  Cenę oferty przedstawionej jako cena netto/brutto (cena wyrażona w 
PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); Cena podana w ofercie powinna 
uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu zamówienia oraz warunkami 
stawianymi przez Zamawiającego;  Osobę do kontaktu;  Oferta musi być podpisana przez osobę 
lub osoby upoważnione; Nazwę producenta towaru, typ, rodzaj, model. 
3. Nie zezwala się na edytowania treści zapytania. W przypadku edycji formularza ofertowego 
oferta zostanie odrzuca.   
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie  
przy ulicy Monte Casino 15, 70-466 Szczecin, REGON 811099769, NIP 852-20-47-217,  

 
  Wykonawca: …......................................................... 

 Adres….................................................................... 

             Tel./Fax…................................................................. 

  E-mail…................................................................... 

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

                  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach 

określonych w Zapytaniu o cenę po następujących cenach zawierających koszt dostawy na zakup 

wyposażenia i materiałów do warsztatów pn. „Techniki kryminalistyczne” do Akademii Nauk 

Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ulicy Monte Casino 15, 70-466 

Szczecin: 

Lp. 

NAZWA ILOŚĆ SPECYFIKACJA 

Cena  

jednostkowa  

netto w PLN 

Cena  

jednostkowa  

brutto w PLN 

Wartość  

netto w PLN 

Wartość  

brutto w PLN 

Nazwa 

proponowan

ego 

urządzenia/n

p.model/ma

rka itp. 

1 Proszek 
argentorat  10  

60ml 

     

2 Proszki 
niemagnety
czne 

6  
Black (60 ml) 

     

3 Proszki 
niemagnety
czne 

6  
Silver Metalic (60 ml 

     

4 Proszki 
Fluorescenc
yjne  

6  
 60 ml 

     

5 Proszki 
Magnetyczn
e 

6  
 60 ml 
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6 Pędzle 
kryminalisty
czne 

5  
Pędzle z puchu 
marabuta:  koloru 
czarnego  

     

7 Pędzle 
kryminalisty
czne 

5  Pędzle z włókna 
szklanego 

     

8 Pędzle 
kryminalisty
czne 

5  
Pędzle magnetyczne 

     

9 Pędzle 
kryminalisty
czne 

5  
Pędzel z włosia 
wiewiórki (płaski):  
50mm  

     

10 Folie 
daktyloskopi
jne 

1  folia czarna 
negatywowa, długa  

     

11 Folie 
daktyloskopi
jne 

1 biała, 13x36 cm/10szt. 
     

12 Folie 
daktyloskopi
jne 

1  czarna, 13x36 
cm/10szt. 

     

13 Folie 
daktyloskopi
jne 

2 
folia pozytywowa w 
rolce  
 

     

14 Skalówki 
plastikowe 10  

Skalówki plastikowe 
(30 cm, plastikowe) 

     

15 Zestaw 
pasta 
silikonowa z 
katalizatore
m 

5  

Pasta silikonowa z 
katalizatorem, kolor 
szary,  200 g pasta + 25 
g katalizator 

     

16 

Kombinezon 
ochronny 
typ 3B, 4B 
kat. III 

45  

Kombinezon 
jednoczęściowy z 
kapturem 
Rozmiar M -  15 sztuk , 
rozmiar L - 15 sztuk , 
rozmiar XL - 15 sztuk  

     

17 Ochraniacze 
na obuwie 
foliowe 

1 W opakowaniu 50 par 
     

18 

Lupa 1 

Lupa z rączką o 
średnicy 55 mm, 
powiększenie 5X  

     

19 Lupa 
podświetlan
a 

1 
Światło LED, 
powiększenie 3x, 
średnica 75 mm 
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20 Lupa z 
podstawą 1 powiększenie 4,5x, 

średnica 35 mm 

     

21 Dalmierz  
laserowy 1  zakres  100 metrów 

     

22 

Masy 
odlewowe 
gipsowe  + 
dwie 
miseczki  

5 

masy odlewowe z 
uszlachetnionych 
gipsów służące do 
wykonywania odlewów 
śladów wgłębionych 
(trójwymiarowych) 
obuwia lub kół 
pojazdów. 

1,0kg w zakręcanym 
pojemniku + 2 miseczki 

     

23 

Masy 
odlewowe 
silikonowe  

2 

stosowane do 
wykonywania odlewów 
śladów wgłębionych 
(trójwymiarowych) 
obuwia lub kół 
pojazdów. 1 kg 

     

24 
Lampa UV 

 
1 

Latarka UV  W zestawie 
latarka, akumulator, 
ładowarka i walizeczka) 

     

25 

Zestaw 
poduszek 
daktyloskopi
jnych 

1  

poduszki do nanoszenia 
tuszu 
daktyloskopijnego na 
opuszki palców i dłonie  

Poduszka 
daktyloskopijna 
ceramiczna (wymiary 
samej poduszki: 
105x75mm) 
 
Poduszka 
daktyloskopijna 
ceramiczna (wymiary 
samej poduszki: 
98x63,5mm) 

     

26 Tusz 
daktyloskopi
jny 

3 120 ml 
     

27 Zestaw 
wałków z 
tuszem  

1 
wałki gumowe do 
rozprowadzania tuszu 
szer. 5 cm x 3,8 cm 
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średnicy/ szer. 7,5 cm x 
3,8 cm średnicy/ szer. 
10 cm x 3,8 cm 
średnicy/ „beczkowaty” 
o szer. 6 cm, 

28 

Zestaw 
wałków 
samo 
tuszujących 

1 

wałek samotuszujący, 
szerokość: 2,5 cm, z 
rączką, w kasecie 
 wałek samotuszujący, 
horyzontalny, 
szerokość: 2,5 cm, z 
rączką, w kasecie 

     

29 

Płyn do 
usuwania 
tuszu 

2 

płyny do usuwania 
tuszu z przyrządów i 
dłoni w postaci 
jednorazowych 
chusteczek 
nasączonych płynem,  

(100sztuk/op) 

     

30 
Płyny do 
usuwania 
tuszu 

2 

płyn do usuwania tuszu 
z przyrządów i dłoni w 
butelce o pojemności  
500 ml 

     

31 

Zestaw 
latarek 
taktycznych 

1  

 
Nie gorsze niż: 
Zestaw 3 latarek LED: 
LATARKA TAKTYCZNA 
LED CREE-XML-T6 L2 
Moc: 10W 
Funkcja ZOOM 
Siła światła: 1800 
lumenów 
Temperatura światła: 
biała 5300-6300K 
5 trybów świecenia: 
100%, 60%,30%, 
Stroboskop, SOS 
Zasięg światła: do 1000 
m 
Zasilanie latarki: 
akumulator (w 
zestawie) 
Obudowa z aluminium 
lotniczego 
Wodoodporna  
Wstrząsoodporna 
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LATARKA TAKTYCZNA 
ZOOM  
Źródło światła: dioda 
LED  
Strumień świetlny o 
mocy 780 lumenów 
Obudowa: aluminium 
lotnicze 
3 tryby świecenia: 
100%, 50%, Stroboskop 
Funkcja ZOOM 
Klips umożliwiający 
przypięcie latarki np. 
do paska spodni 
Zasilanie latarki: 
akumulator (w 
zestawie) 
Wodoodporna, 
Wstrząsoodporna 
LATARKA TAKTYCZNA  
Źródło światła: dioda 
LED Q5 + COB 
Strumień świetlny o 
mocy: 1000 lumenów 
3 tryby świecenia: 
dioda Q5, dioda COB, 
Stroboskop 
Funkcja ZOOM 
Klips umożliwiający 
przypięcie latarki np. 
do paska spodni 
Zasilanie: wbudowany 
akumulator 
kabel do ładowania w 
zestawie (do ładowarki 
od telefonu) 
Wodoodporna 
Wstrząsoodporna 

32 Koło 
pomiarowe 
drogomierz 

1 
Pomiar elektroniczny z 
wyświetlaczem, drążek 
teleskopowy 

     

33 
Numerki 
plastikowe 1  

numerki plastikowe 
dwustronne typu 
„daszek” 0-20, 

     

Suma:       
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Oświadczam, że zaproponowane produkty spełniają specyfikację podaną w zamówieniu. 

Przewidywany termin dostawy przedmiotu zamówienia ……………………………..(dzień/miesiąc/rok). 
 
Gwarancja…………………………(miesiące). 
 

........................................................ 
(podpis przedstawiciela wykonawcy/wykonawcy) 

 

 

 

  
 

  

 


