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V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. 

pomorskie, tel. 058 6825146, faks 058 6825225. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przywidz.pl/zamowienia-

publiczne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych w 

ramach projektu Widzieć i wiedzieć więcej - nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 

zamówienia dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu Widzieć i wiedzieć 

więcej - nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz w szkołach podstawowych w Trzepowie, 

Pomlewie i Przywidzu oraz gimnazjum w Przywidzu. 2. Zakres zamówienia SP. Trzepowo 

pracownia TIK Urządzenia sieciowe (tj. firewall, przełącznik zarządzalny - urządzenia 

umożliwiające konfigurację V-Lanów) 1 szt., okablowanie sali, gniazda abonenckie 

(elektryczne i sieciowe) router z zaporą (firewallem) i systemem blokowania włamań IPS (1 

szt., 500 zł brutto), Klimatyzacja serwerowni (1 szt., ), Zasilacz UPS z podtrzymaniem 

napięcia przeznaczony dla serwera NAS (NASNetwork Attached Storage) 1 szt., Przenośny 

komputer dla ucznia z systemem operacyjnym (15 szt.,), Przenośny komputer dla nauczyciela 

z systemem operacyjnym (1 szt.) Serwer NAS (1 szt., ), urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, 

http://www.przywidz.pl/zamowienia-%20publiczne


skaner, ksero, 1 szt., ) drukarka 3D (1 szt., 2) aparat fotograficzny/kamera karta pamięci 

statyw (1 szt., ), Tablica interaktywna (1 szt.,) Projektor (1 szt., cyfrowe systemy pomiarowe 

(1 szt., pracownia matematyczna Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych (1 

szt., Waga metalowa do 5 kg (1 szt., Odważniki komplet D łącznie 5 kg, 15 sztuk (1 komplet, 

Sortowanie figur układanka (1 szt., ), Ułamki na magnesie (1 szt., pracownia przyrodnicza 

Teleskop (1 szt.), Mikroskop z KAMERĄ USB 1 szt. Waga szalkowa z tworzywa odważniki 

(5 szt., ), Aparat fotograficzny (1 szt., ), Rzutnik multimedialny (1 szt., ), Laptop dla 

nauczyciela (możliwość podłączenia do rzutnika i mikroskopu)1 szt., Suszarka na szkło 

laboratoryjne (1 szt., Lodówka z zamrażalnikiem (1 szt., Krążek Secchiego (5 szt., ), Szkielet 

człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:1 lub skala 1:2) (1 szt., ), Modele: szkielet ryby, 

płaza, gada, ptaka, ssaka (1 szt., ), Fantom dziecięcy manekin ratowniczy (1 szt., 1. pracownia 

matematyczna Pentomino zestaw grupowy (6 kompletów, 2 zestawy,.), Pentomino karty 

pracy 1 (1 szt, . Pentomino karty pracy 2 (1 szt, , Pentomino karty pracy 3 (1 szt , Pentomino 

karty pracy 4 (1 szt, , Magiczna symetria (5 szt., Domino badanie kątów (5 szt., Domino 

obliczanie kątów (4 kompletów, 1 zestawy Tangram (24 kompletów, 3 zestawy, .), K-dron 

łamacz głów (25 sztuk, ), Krzyżówka matematyczna - gra (2 szt., ), Oś liczbowa z 

rozwinięciem setnych/tysięcznych (1 szt., , Układanka Schubitrix miary czasu (5 szt., .), 

Układanka Schubitrix miary objętości (5 szt.,.), Układanka Schubitrix miary powierzchni (5 

szt., .), Układanka Schubitrix miary długości (5 szt., .), Magnetyczna plansza zamiany 

jednostek (1 szt., .), Miarka dwustronna 1 m (80 szt., .), Koło do odmierzania odległości z 

licznikiem (2 szt., .), Panorama logiczna (1 szt., ), Candy XXL (1 szt., ) Wedgits klocki 95 

szt.,.), Wedgits karty zadaniowe (1 szt., .) Penkamino gra na mnożenie (3 szt., ), Domino 

zegar i czas (3 szt., Klepsydry. Zestaw klasowy (1 szt., Badamy podzielność liczb (1 szt., 

Sudoku (3 szt., Gra EDULUDO kształty (4 szt., Figuraki (4 szt., Liczbowa dokładanka zakres 

1-10 (1 szt., Puzzle arytmetyczne ten sam wynik (4 szt., Puzzle matematyczne dodawanie do 

20 (4 szt., Puzzle matematyczne odejmowanie do 20 (4 szt., Puzzle matematyczne mnożenie 

do 100 (4 szt., Puzzle matematyczne dzielenie do 100 (4 szt., Kalendarz codzienny makatka 

(4 szt., Puzzle 25 el. wiosna (4 szt., Puzzle 36 el.lato (4 szt., Puzzle 49 el. jesień (4 szt., Puzzle 

64 el. zima (4 szt., Klocki drewniane XXL kolorowe 200 sztuk (4 szt., 1 Piolino 94 szt., 

Bingo. Mnożenie i dzielenie do 20 (1 szt., Bingo. Dodawanie i odejmowanie do 20 (1 szt., 

Bingo. Mnożenie i dzielenie do 100 (1 szt., Bingo. Dodawanie i odejmowanie do 100 (1 szt., 

Tangram matematyczny (1 szt., P! Ułamki tabliczka (4 szt., Waga szkolna metalowa, 2 kg (1 

szt., Odważniki 92 szt., Zestaw odważników (1 szt. , pracownia przyrodnicza Lupa (15 szt., 

Pudełko do obserwacji okazów (z 2 lupami, 20 szt., Lornetka (15 szt., Mikroskop wersja 

zasilana z sieci i/lub z baterii (3 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych bezkręgowce (6 

szt., Zestaw preparatów mikroskopowych skrzydła owadów (6 szt., Zestaw preparatów 

mikroskopowychrośliny jadalne (6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki ssaków 

(6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych grzyby (6 szt., Zestaw preparatów 

mikroskopowych co żyje w kropli wody (3 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki 

człowieka (4 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki człowieka zmienione 

chorobowo (6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowychpreparaty zoologiczne (2 szt., Zestaw 

preparatów mikroskopowych przyroda (2 szt., Zestaw preparatów biologicznych (2 szt., 

Taśma miernicza (15 szt., Stoper (15 szt., Termometr z sondą (1 szt., Termometr 

laboratoryjny (1 szt., , Termometr zaokienny (1 szt., Waga elektr. do 5 kg zasilanie z sieci 

i/lub z baterii (15 szt., .), Kompas (10 szt., 1 Deszczomierz (1 szt., Barometr (2szt., 

Wiatromierz (1 szt., Higrometr (1 szt., Zestaw areometrów (4 szt., Zestaw siłomierzy (6 szt., 

Miernik uniwersalny wielkości elektr. (15 szt., Elektroskop (15 szt., Zestaw pałeczek do 

elektryzowania 910 szt., Żarówki miniaturowe 6 V (50 szt., Żarówki miniaturowe 3,5 V (30 

szt., Oprawki do żarówek (50 szt., Diody LED (30 szt., Przewodniki, Izolatory (1 szt., 

Oporniki (15 szt., Przewody z zakończeniami typu krokodylek(90 szt., Silniczek elektryczny 



(15 szt., 1 Sygnalizator piezoelektryczny (15 szt., Baterie płaskie (30szt., Baterie (15 szt., 

Baterie płaskie (15 szt., Zestaw magnesów sztabkowych (10 szt., Zestaw magnesów 

podkowiastych (15 szt., Pudełko z opiłkami (15 szt., Magnes neodymowy (15 szt., Zestaw 

soczewek (7 szt., Lusterko płaskie podwójne rozkładane (10 szt., Lusterko wklęsłowypukłe 

(15 szt., Pryzmat (akrylowy lub szklany) (15 szt., Zestaw optyczny mieszanie barw (krążek 

Newtona) (7 szt., Zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach (7 szt., Zestaw 

kostek o równych masach i różnych objętościach (7 szt., Zestaw klocków (4 szt., Zestaw 

klocków plastikowych (4 szt., 8 Piłeczki różnych rozmiarów i różnym stopniu sprężystości (7 

szt., Zestaw sprężyn metalowych (3 szt., Pojemnik próżniowy z pompką (3 szt., Latarki z 

żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym (5 szt., Zestaw skał i minerałów (1 szt., 

Stetoskop (7 szt., Ciśnieniomierz (5 szt., Ekran do rzutnika multimedialnego (1 szt., 

Odtwarzacz CD z głośnikami (1 szt., Probówka szklana (100 szt., Statyw na probówki (15 

szt., Kolba okrągłodenna (15 szt., 1 Kolba stożkowa (20 szt., Zlewka niska plastikowa (30 

szt., Zlewka niska szklana (30 szt., Zlewka duża szklana (50 szt., Zlewka duża szklana (20 

szt., Cylinder miarowy plastikowy (30 szt., Cylinder miarowy plastikowy (10 szt., Moździerz 

z tłuczkiem (5 szt., Mały palnik Bunsena na gaz (z wymiennymi wkładami) (2 szt., Palnik 

spirytusowy (10 szt., Rurki gumowe (3 szt., Rurki silikonowe (2 szt., , Zestaw zacisków (3 

szt., Zestaw plastikowych pipet Pasteura (4 szt., Butelka z zakraplaczem (30 szt., Butelki na 

roztwory (30 szt., Lejki plastikowe (30 szt., Zestaw szalek Petriego (20 szt., Bagietki (30 szt., 

Statyw (7 szt., 1 Pęseta plastikowa (35 szt., Igły preparacyjne (30 szt., Zestaw szkiełek 

podstawowych (10 szt., Zestaw szkiełek nakrywkowych (10 szt., Pudełko plastikowe na 

preparaty (10 szt., Bibuła laboratoryjna (1 szt., Wskaźniki pH (3 szt., Stearyna (1 szt., Kwas 

solny (1 szt., Tlenek wapnia (1 szt., , Spirytus salicylowy (7 szt., Jod krystaliczny (1 szt., , 

Siarka (1 szt., Gliceryna (1 szt., , Kwas benzoesowy lub benzoesan sodu (1 szt., Siarczan (VI) 

miedzi (II) (1 szt., Woda utleniona (10 szt., 1 zł brutto/szt.), Manganian (VII) potasu (1 szt.,, 

Pożywka MS (1 szt., ), Metale i stopy (zestaw) (1 szt.,.), Drut miedziany (3 szt., ), Zestaw 

akwarystyczny (5 szt., .), Odczynnik do oznaczania tlenu w akwarium (5 szt.,), Odczynnik do 

oznaczania chloru w akwarium (5 szt., ), Kwasomierz glebowy klasyczny (15 szt., , Parafilm 

(2 szt., ), Mata z włókniny chłonnej (1 szt., ), Okulary ochronne (30 szt., ), Rękawiczki 

lateksowe (5 szt., ), Rękawice do gorących przedmiotów (10 szt., .), Fartuch (30 szt., ), 

Szczotki do mycia szkła (5 szt., .), Wentylator biurkowy (7 szt., ), Płyta grzejna (2 szt., .), 

Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacja temperatury (1 szt., ) Ładowarka do baterii 

(3 szt., .), Drążek teleskopowy (1 szt., .), Naczynie/czerpak do pobierania wody (1 szt.,.), Sieć 

planktonowa podstawowa (1 szt., ), Sieć workowa podstawowa (1 szt., .), Sitka o różnej 

wielkości oczek (5 szt., ), Linka skalowana (5 szt., .) Deska do krojenia (8 szt., .), Nóż (8 

szt.,.), Ogrzewacze (2 szt., .), Zraszacz (35szt., 8) Termos (5 szt., .), Sztywna podkładka z 

klipsem (50 szt., ), Łopatka (15 szt., .) Saperka (5 szt., .), Pompki do balonów (7 szt., ) 

Pojemniki na ziemię (5 szt., .), Wiadro (5 szt., Terrarium (1 szt.,.), Małe wąskie akwarium (1 

szt., .), Doniczki 910 szt., t.), Miski (10 szt., Kuweta, (15 szt., .) Słoiki (20 szt., ), Większe 

słoiki (10 szt., .) Pojemniki plastikowe z przykrywką, z uchwytem do przenoszenia sprzętu i 

materiałów (5 szt., , Listwa zasilająca (przedłużacz) (1 szt., .), Globus indukcyjny (15 szt., ), 

Globus fizyczny (15 szt., Globus fizyczny - duży (1 szt., .), Globus konturowy (15 szt., .), 

Polska mapa ścienna, fizyczna (1 szt., 1.), Świat mapa fizyczna (1 szt., ), Krajobrazy świata - 

mapa (1 szt., .), Ochrona przyrody w Polsce - mapa (1 szt., .) Mapa topograficzna okolic 

szkoły i regionu + plany (15 szt.,.), Obrotowa mapa nieba (15 szt.,), Plansza roślin trujących 

(1 szt., , Plansza grzyby trujące (1 szt., ), Zestaw plansz warstwy lasów w różnych strefach 

klimatycznych (1 szt..), Plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z 

opisem (1 szt., .), Plansza obrazujące zmysły człowieka (1 szt., , Plansza rodzajów dziobów, 

pazurów, i klucze tropów (1 szt., , Plansza profili glebowych (1 szt., , Plansza etapów rozwoju 

człowieka (1 szt., Plansza rodzajów chmur (1 szt., Plansza obiegu wody w przyrodzie (1 szt., 



Przewodnik Las (5 szt., Przewodnik do rozpoznawania drzew (5 szt., Przewodnik rośliny i 

zwierzęta (5 szt., Atlas pogoda i klimat (5 szt., Atlas ptaków w Polsce (5 szt., Atlas owadów 

(5 szt., ), Atlas grzybów (5 szt., ), Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał (5 szt.), Atlas 

zwierząt chronionych w Polsce (5 szt., Atlas roślin chronionych w Polsce (5 szt., ), Atlas 

geograficzny (30 szt., Atlas przyrodniczy (30 szt., Mały atlas anatomiczny (15 szt., ), 

Przewodnik do rozpoznawania gwiazd (8 szt.), Przewodnik do rozpoznawania drzew (8 szt., ), 

Przewodnik do rozpoznawania ptaków (8 szt., ), Przewodnik do rozpoznawania zwierząt (8 

szt., Przewodnik do rozpoznawania motyli (8 szt., ), Przewodnik do rozpoznawania owadów 

(8 szt., ), Przewodnik do rozpoznawania grzybów (8 szt., 2) Plastelina (1 szt., ), Folia (1 szt., 

), Gumka (1 szt., .) Pinezki, szpilki z kolorowym łebkiem Pinezki kolorowe, galwanizowane, 

pokryte lakierem (1 szt., Kalka (1 szt., Spinacze biurowe, spinacze klipsy (1 szt.,.), Magnesy 

do tablicy (2 szt., ), Barwniki spożywcze (1 szt., .), Tacki jednorazowe łyżeczki, jednorazowe, 

słomki (1 szt., Tacki jednorazowe, łyżeczki i słomki (1 szt.,.), Nici Sznurek (1 szt., ), Żyłki 

różnej grubości (1 szt., ), Torebki foliowe (1 szt., .), Patyczki do szaszłyków (1 szt., ), Wata, 

gąbka (1 szt., .), Słomki (1 szt., .) Pojemnik plastikowy (1 szt., .), Butelki plastikowe (1 szt., 

Strzykawki jednorazowe (1 szt., .), Balony (5 szt., 2), Piasek kwarcowy, żwir, węgiel 

aktywowany (1 szt., SP Pomlewo pracownia TIK Urządzenia sieciowe (tj. firewall, 

przełącznik zarządzalny - urządzenia umożliwiające konfigurację V-Lanów) 1 szt., Zasilacz 

UPS z podtrzymaniem napięcia przeznaczony dla serwera NAS (NAS Network Attached 

Storage) 1 szt., Przenośny komputer dla ucznia z systemem operacyjnym (15 szt., Przenośny 

komputer dla nauczyciela z systemem operacyjnym 1szt., Serwer NAS (1 szt., pracownia 

przyrodnicza Waga szalkowa metalowa + odważniki (2 szt. Szkielet człowieka z ruchomymi 

elementami (skala 11 lub skala 12, 1 szt., Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka ssaka (1 

szt., pracownia przyrodnicza Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki człowieka 

zmienione chorobowo (2 szt., Barometr (5 szt., Wiatromierz (6 szt., Zestaw pałeczek do 

elektryzowania (1 szt., Latarki z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym (5 szt., 

Ciśnieniomierz (2 szt., Odtwarzacz CD z głośnikami (1 szt., Kolba okrągłodenna (13 szt., 

Kolba stożkowa (2 szt., Zestaw szkiełek podstawowych (10 szt., Zestaw szkiełek 

nakrywkowych (10 szt., Wskaźniki pH (1 szt., Listwa zasilająca (przedłużacz, 2 szt., Mapa 

topograficzna okolic szkoły i regionu + plany (1 szt., Zestaw plansz warstwy lasów w różnych 

strefach klimatycznych (1 szt., Atlas zwierząt chronionych w Polsce (1 szt., Atlas roślin 

chronionych w Polsce (1 szt., Barwniki spożywcze (1 szt., Piasek kwarcowy, żwir, węgiel 

aktywowany (1 szt., SP Przywidz pracownia przyrodnicza Lupa (15 szt., Lornetka (15 szt., 

Mikroskop - wersja zasilana z sieci ilub z baterii (15 szt., Zestaw preparatów 

mikroskopowych bezkręgowce (6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych skrzydła owadów 

(6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki ssaków (6 szt., Zestaw preparatów 

mikroskopowych grzyby (6 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych co żyje w kropli wody 

(3 szt., Zestaw preparatów mikroskopowych tkanki człowieka (4 szt., Zestaw preparatów 

mikroskopowych tkanki człowieka zmienione chorobowo (6 szt., Taśma miernicza (15 szt., 

Stoper (15 szt., Kompas (15 szt., Zestaw magnesów sztabkowych (15 szt., Pudełko z opiłkami 

(15 szt., Magnes neodymowy (10 szt., Zestaw soczewek (10 szt., Zestaw skał i minerałów (3 

szt., Ciśnieniomierz (5 szt., Ekran do rzutnika multimedialnego (1 szt., Odtwarzacz CD z 

głośnikami (1 szt., Igły preparacyjne (30 szt.,.) Zestaw szkiełek nakrywkowych (10 szt., 

Wskaźniki pH (5 szt., Kwasomierz glebowy klasyczny (15 szt., Globus fizyczny (15 szt., 

Polska mapa ścienna fizyczna (1 szt., Świat mapa fizyczna (1 szt., Plansza wskaźników 

biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem 1 szt. Plansza rodzajów dziobów, 

pazurów i klucze tropów (1 szt., Plansza rozwoju człowieka (1 szt., Przewodnik do 

rozpoznawania drzew (2 szt., Przewodnik rośliny i zwierzęta (2 szt., Atlas pogoda i klimat (2 

szt., Atlas ptaków w Polsce (2 szt., Atlas owadów (5 szt., Atlas grzybów (5 szt., Atlas 

minerałów, kamieni szlachetnych i skał (5 szt., Atlas zwierząt chronionych w Polsce (5 szt., 



Atlas roślin chronionych w Polsce (5 szt., Atlas przyrodniczy (30 szt., Magnesy do tablicy (3 

szt., Makatka moje organy wewnętrzne (1 szt., Makatka mój szkielet (1 szt., eduROM 

Przyroda (1 szt., pracownia matematyczna Magiczna symetria (5 szt., Kalkulator (10 szt., 

Domino obliczanie kątów (4 komplety, 1 zestaw, Oś liczbowa z rozwinięciem 

setnych/tysięcznych (1 szt., Magnetyczna plansza zamiany jednostek (1 szt., Klepsydry. 

Zestaw klasowy (1 szt., Puzzle matematyczne mnożenie do 100 (4 szt., Klocki drewniane 

XXL kolorowe - 200 sztuk 94 szt., Puzzle matematyczne dzielenie do 100 (4 szt., Ułamkowe 

koła magnetyczne (1 zestaw, Gimnazjum Przywidz pracownia TIK Urządzenia sieciowe (tj. 

firewall, przełącznik zarządzalny urządzenia umożliwiające konfigurację VLanów (3 szt., 

Okablowanie strukturalne okablowanie sali, gniazda abonenckie (elektryczne i sieciowe) 

Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem 

blokowania włamań (IPS) 3 szt., Zasilacz UPS z podtrzymaniem napięcia dla serwera NAS 

(NAS Network Attached Storage) 3 szt., Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, 

skaner, ksero) 2 szt., Serwer plików nas (2 szt.,) Komputery stacjonarne (11 szt., Tablica 

interaktywna (1 szt., pracownia matematyczna Wielkie bryły szkieletowe (1 zestaw,), Bryły 

geometryczne składane (1 zestaw, Eduline 4 zestaw przyborów geometrycznych magnetyczny 

(1 zestaw, Prostokątny układ współrzędnych magnetyczny (2 szt.,. Bryły obrotowe (1 zestaw, 

pracownia biologiczna Mikroskopy optyczne (szkolne, stereoskopowe, 15 szt. t. Waga 

laboratoryjna (1 szt. Skalpele (5 szt )i nożyczki Lornetki, lupy (15 szt. lornetek,., 15 szt. lup.), 

Stopery (10 szt.), Ciśnieniomierz (5 szt.,.), Szkiełka przykrywkowe, Szkiełka podstawkowe (2 

szt.,.), Szczotki laboratoryjne (10 szt.,.), Przewodniki roślin i zwierząt, Proste klucze do 

oznaczania roślin (5 szt.,.), Preparaty mikroskopowe (protisty, tkanki roślinne, tkanki 

zwierzęce) 1 szt., Modele serca (1 na 3 osoby) 1 szt., Model skóry człowieka (1 szt.,.), Model 

budowy anatomicznej człowieka (1 szt. pracownia fizyczna Statyw (1 szt., pracownia TIK 

Głośniki do komputerów (5 szt.,.) Zestaw nagłośnieniowy z mikrofonem bezprzewodowym (2 

szt., Mikrofony bezprzewodowe zestaw (2 szt.,.). pracownia fizyczna Cylindry miarowe kl. B 

ze stopką PP : 10 ml (5 szt., .); 25 ml- (5 szt.,.); 100 ml (5 szt.,.) 250 ml (5 szt., Drewniany 

uchwyt do próbówek (15 szt., Chlorek sodu (1 kg Chlorek żelaza (III) (500 g Chlorek wapnia 

(500 g Jodek potasu (100 g Siarczan miedzi (500g Siarczan sodu (500 g Węglan sodu (500 g 

Węglan wapnia (500 g nadmanganian potasu (1 kg Azotan srebra (50 g Paski wskaźnikowe (5 

szt., Fenoloftaleina (2 x 10 g Szczotka laboratoryjna (10 szt., Tablice chemiczne (11 szt. 

1.Układ okresowy pierwiastków, 2. Skala elektroujemności, 3. Wiązania chemiczne, 4. 

Kwasy nieorganiczne, 5. Jednostki układu SI, 6. Zasady dynamiki, 7. Maszyny proste, 8. 

Jednostki miar, 9.Optyka geometryczna, 10. Tabela rozpuszczalności, 11. Budowa materii), 

Tabela rozpuszczalności plansza (1 szt., pracownia fizyczna Wagi elektroniczne (1 szt., 

Wskaźnik laserowy lub poziomica laserowa (2 szt., Suwmiarki (2 szt., Palniki gazowe typu 

turystycznego lub palniki spirytusowe (4 szt., brutto/szt.),spirytusowe (4 szt., Taśma 

miernicza, najlepiej o długości kilkadziesiąt metrów (2 szt., Sprężynka slinky (kolorowa 

sprężynka zabawka) 1 szt., Siłomierze o różnym zakresie np. od 1 N do 50 N (1 szt., Zasilacz 

prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym (1 

szt., Mierniki uniwersalne z osobnym gniazdem 10 A wyposażone w możliwość pomiaru 

temperatury (1 szt., Izolowane przewody (10 szt., Oporniki (2 szt.,), Sprężyny o różnym 

współczynniku sprężystości (5 szt., Ciężarki (3 szt., Soczewka skupiająca, Soczewki 

rozpraszające, zwierciadła wklęsłe, pryzmat (1 zestaw, Igła magnetyczna (5 szt Rurka do 

demonstracji zjawiska konwekcji (1 szt., Magnesy (2 zestawy, Żarówki z oprawką 

przystosowane do napięcia kilku woltów (5 szt., pracownia geograficzna Mapa Polski (1 szt., 

eduROM Geografia (1 szt., kółko komputerowe corel Draw wersja podstawowa papier do 

wydruków wysokiej jakości poradnik z zakresu grafiki komputerowej. 

II.1.5)  



  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2, 48.19.00.00-6, 

30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 32.00.00.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.10.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w 

niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego posiadania 

wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 

podstawie złożonego oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna 



warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia - stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający 

uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia - 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 

podstawie złożonego oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - termin płatnosci - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony przewidują 

możliwość dokonania następujących zmian w umowie: 1) zmiana terminu realizacji 

zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: a) pisemnego 

uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji 

umowy; b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego 

skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy. 2) zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 3) zmiana nazwy, siedziby stron, numerów kont bankowych, innych 

danych identyfikacyjnych. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę 

do zmian postanowień umowy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie 

zmian w przedmiotowej umowie. 3. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane 

przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.przywidz.pl/zamowienia- publiczne 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 

Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.3. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 29.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz 

pok. 2.4. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt jest zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 

03.02 Edukacja ogólna RPO WP na lata 2014-2020.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 


