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ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TRYCHINOSKOPU PROJEKCYJNEGO 

 
W oparciu o przepis  art.2, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku –

 Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1129, z późn. zm.) w 
imieniu Zamawiającego zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę 
trychinoskopu projekcyjnego. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku  

Ul. Rzeczycka 10 

23-200 Kraśnik 

2. Tryb postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza kwoty 

130 000 złotych (art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 

zm.)). 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa trychinoskopu 

projekcyjnego. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: trychinoskop projekcyjny do 
badania próbki mięsa w kierunku obecności larw włośni metodą 
wytrawiania.                                                                                                       

Specyfikacja techniczna: 
Powiększenia: 50 x i 80 x 

Rozmiar ekranu: 575 x 575 mm 
Pole widzenia: 11,5 x 11,5 mm (przy pow. 50x) 

 

 

 

Nasz znak:  FKiA.330-1/2021 

Dot. sprawy nr:  pismo z dnia:  

Kraśnik, dnia 24 listopada 2021  r. 
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Oświetlenie: halogenowe 12V / 100W 
Zasilanie: 230V / 50Hz                               

4. Termin wykonania zamówienia:                                                                                            
27 grudnia 2021 r.                                                                                                     

5. Okres gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru 
przedmiotu zamówienia. 

6. Cena, warunki płatności:  

W ofercie należy podać cenę brutto oraz netto w PLN płatność 
przelewem, termin płatności 30 dni. 

7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena. 
8. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 03.12.2021 r. do godz. 

15.00 w formie elektronicznej na adres krasnik.piw@wiw.lublin.pl lub 

faksem na nr 81 825 25 03 lub pisemnie na adres: Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii, ul. Rzeczycka 10, 23-200 Kraśnik. 

9. Inne warunki zamówienia, mające znaczenie dla Zamawiającego: 

Wykonawca na własny koszt dostarczy trychinoskop w miejsce 

uzgodnione z Zamawiającym. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez 

podania przyczyny.  
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