
 

 
  

 

Numer postępowania: RO.Z.271.9.2016  
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Nazwa zamówienia publicznego: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Widzieć i 
wiedzieć więcej – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz”. 
 
 
 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 
e-mail: zamowienia_publiczne@przywidz.pl 
telefon: 58 682 51 46 
fax: 58 682 52 25 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień 
publicznych. 
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”. 
3.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w tym w szczególności ustawa. 
 
III. Opis przedmiotu 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, skaner, ksero, 1 szt., )   

 drukarka 3D (1 szt., 2)   

 aparat fotograficzny/kamera   

 karta pamięci   

 statyw (1 szt., ),   
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 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 mikroskopowych-rośliny 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 mikroskopowych– preparaty 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 1:1 lub skala 1:2, 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 i/lub 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 V-Lanów (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 
 
3. Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach opisu 
przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający 
dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż 
oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, 
funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji jakości i rękojmi za wady,  
z wyłączeniem systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, dla których gwarancji udziela 
producent - w przypadku systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia obowiązuje okres 
gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie krótszy niż 24 miesiące. Bieg 
terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, a w przypadku stwierdzenia wad, od ich usunięcia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu 
umowy jako należycie wykonanego 
5. Pomoce dydaktyczne, plastyczne, zabawki powinny posiadać znak bezpieczeństwa i być 
dopuszczone do użytkowania w placówkach przedszkolnych. 
6. Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane  
w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.  
7. Dostarczone produkty muszą być wniesione do pomieszczenia Zamawiającego.  
8. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach, 
uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia 
produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.  
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu nie spełniającego 
wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym.  
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 
1/są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z 
winy Zamawiającego lub 
2/nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub 
3/dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz 
parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 
dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, 
w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi , 
jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
10. Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników szkół z zakresu obsługi urządzeń. 



 

 
  

 

11. Realizacja zajęć odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz 
Standardami realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 
2014-2020. 
 
CPV: 
 
39162100-6 Pomoce dydaktyczne  
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
30213100-6 Komputery przenośne 
32322000-6 Urządzenia multimedialne 
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 
 
13. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
17. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
18. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
od dnia podpisania umowy do 31 października 2016r. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 
 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu 
nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 
 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
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. 
 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
 
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. 
 
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. 
 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 



 

 
  

 

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. 
 
2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach, 
określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. 
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykażą 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zostaną wykluczeni z udziału 
w niniejszym postępowaniu. 
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
osobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając  
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. 
 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych  
w rozdz. V niniejszej SIWZ, Wykonawcy muszą złożyć: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, 
 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy muszą złożyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do SIWZ, 
2) 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, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; w przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt 2 ppkt 1 
niniejszego rozdziału; 
3. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty dotyczące przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ 
4. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty. 
Powyższy zapis nie dotyczy pełnomocnictw oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, które muszą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez 
notariusza.  
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.  
6. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
1) Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 
cywilna) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  
2) Aby podmioty występujące wspólnie spełniały warunki udziału w postępowaniu: 
a) każdy z tych podmiotów z osobna musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia; 
b) dokumenty wymienione w rozdz. VI w pkt 2 ppkt 2 SIWZ, które muszą zostać złożone na 
potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
każdy podmiot składa osobno, 



 

 
  

 

c) łącznie (wspólnie) te podmioty muszą spełniać warunki, o których mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 1 a-d 
SIWZ; 
d) dokumenty wymienione w rozdz. VI w pkt 1 ppkt 2 SIWZ, które należy złożyć na potwierdzenie 
spełniania warunków o których mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 1 a-d SIWZ, podmioty składają wspólnie 
lub każdy podmiot osobno, 
e) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, każdy podmiot składa 
osobno lub jedno wspólnie. 
3) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 
4) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona  
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający 
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 
podpisanej  przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być 
krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
 
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VI w pkt 2 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 
226, poz. 1817). 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się  
z Wykonawcam 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w rozdziale I SIWZ 
 
2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
 
sprawy merytoryczne: 
imię i nazwisko: Katarzyna Elwart  
telefon: 58 682 59 86 
w terminach: poniedziałek, środa, piątek w godz. od 9:00 - 15:00,  
 
sprawy proceduralne: 
imię i nazwisko: Katarzyna Elwart 
telefon: 58 682 59 86 
w terminach: poniedziałek – piątek 9:00 - 15:00 
 
 
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszczona na stronie internetowej http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne, na której 
udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający 

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


 

 
  

 

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia a także zamieści na własnej stronie internetowej 
http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 
7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami  
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.  
 
IX. Termin związania ofertą 
 
Bieg terminu związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być 
wyrażona na piśmie, faksem. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert 
bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, złożona w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, napisana trwałą i czytelną techniką. 
3. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 
niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn  
i wierszy. 
6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 
8. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz dokumentów i oświadczeń w formie 
elektronicznej. 
10. Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, za wyjątkiem 
pełnomocnictw, które muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez notariusza. 
11. Za zgodność z oryginałem powinna być poświadczona każda strona kopii zawierająca jakąkolwiek 
treść. 
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych Wykonawców winny być poświadczone za zgodność  
z oryginałem przez tych Wykonawców. 
13. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki, o których 
mowa w niniejszej SIWZ. Na ofertę składają się: 
 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), 
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą, 
4) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI niniejszej SIWZ, 
 
14. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. W przypadku podpisania 
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oferty lub innych dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę nie wykazaną we właściwym rejestrze jako osoba uprawniona ze strony Wykonawcy lub 
nie wykazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być 
dołączone stosowne pełnomocnictwo. 
15. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 
postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia, ustanowionego pełnomocnika, zakres jego umocowania. 
16. Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we 
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. 
17. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność 
poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w formie kopii. 
18. Zaleca się, aby podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów, był opatrzony imienną pieczątką. 
 
Uwaga: 
Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy w SIWZ 
jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 
 
19. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana  
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez 
każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – 
pełnomocnika. 
20. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu ofertowym, jak 
 i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres 
Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ich pełnomocnika. 
21. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty  
i uczestnictwem w postępowaniu. 
22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 
4 ustawy. 
23. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający ich dekompletację (np. zszyte, spięte itp.) i kolejno ponumerowane. 
24. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie 
później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
25. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: 
„INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503  
z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 
26. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie 
cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) lub 
zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
27. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając 
ofertę, iż nie mogą być one udostępnione. 
28. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofercie. 
29. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, 
Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego  
z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05). 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert 



 

 
  

 

 
1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres 
Zamawiającego: 
 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
pok. 2.3 
 
do dnia 2016-08-29 do godz. 11:00  
 
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:  
 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
 
3. Oznakowane oferty następujące: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Widzieć i 
wiedzieć więcej – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz”. 
 
4. Miejsce otwarcia ofert: 
 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
pok. 2.4 
 
dnia 2016-08-29 o godz. 11:15 
 
 
5. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie 
złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem  
poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na 
piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie  
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta,  
a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 
7. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania. 
 
8. Sesja otwarcia ofert 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację  
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen,  
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).  



 

 
  

 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Przeliczeń waluty 
na polskie złote należy dokonywać w oparciu o tabelę A kursów średnich walut obcych NBP z dnia 
ukazania się w BZP ogłoszenia o zamówieniu. 
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą 
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 
XIII. Kryteria oceny oferty 
 
1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
 
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium,  
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 
punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).  
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w 
oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:  
 
 

Nazwa kryterium Waga 

cena oferty 90% 

termin płatności 10% 

 
 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 
traktowany jako wartość punktowa oferty. 
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny 
należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami 
prawa. 
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  
 
Cena: 
 

C cena najniższa 
           ----------------------- x 90 

C cena badana 
 
 
 

Termin płatności: 
 
od 7 dni do 14 dni – 5 pkt 
od 15 dni do 21 dni – 10 pkt 
 



 

 
  

 

     
8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
danych zawartych w ofercie.  
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne, 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przywidz.pl/zamowienia- 
publiczne 
4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, 
którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 
 

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5.  
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
 
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego 
 
 
XVIII. Załączniki 

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


 

 
  

 

 
Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia 
 
Zał. nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy 
Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Zał. nr 4 oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej 
Zał. nr 5 - wzór umowy 
 
 
Przywidz, dnia 27 lipca 2016r. 
 
 
_____________________ 
Podpis osoby uprawnionej  


