
 
 

Strona 1 z 56 

Iława, dnia 12.07.2019r.  

 

Postępowanie znak ZO 11/JS/FRWIM/2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na dostawę pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej 

szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności. 

 

§I. Zamawiający: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława, NIP 744-16-92-752, REGON 

280024779, tel. 089 648 76 69, e-mail: biuro@fundacjawm.pl, strona internetowa zamawiającego: 

http://www.fundacjawm.pl 

 

§II. Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 opublikowanych w dniu 

23.05.2018 r. na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-

w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego 

europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ ma na celu wyłonienie 

najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy edukacyjnych dla uczestników projektu pn. „Jestem SOBĄ w mojej 

szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.  

Postępowanie znak ZO 11/JS/FRWIM/2019. 

2. Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego: 

1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r., 

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.), 

3) Umowa projektu: RPWM.02.02.01-28-0170/17, 

4) Każdorazowo gdy w niniejszej ogłoszeniu jest mowa o: 

a) „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę; 

b) „ZO” - należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami; 

c) „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem 

wszystkich kryteriów oceny ofert. 

 

§III. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych do Akademickiego Zespołu 

Placówek Oświatowych w Fijewie, 14-260 Lubawa , w ramach realizacji projektu pn. „Jestem SOBĄ w mojej 

szkole”.  

2. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w 

kalkulacji szczegółowej stanowiącej załączniki nr od 1a do 1i ZO. 

3. Wszystkie materiały biurowe i pomoce edukacyjne powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie 

nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych 

opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Wszystkie 

pomoce powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej 

używana. Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać 

wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, co należy udokumentować w czasie ich przekazania.  

4. Wymaga się aby oferowane materiały biurowe i pomoce edukacyjne posiadały gwarancję na min. 12 miesięcy od 

dnia dostawy. W przypadkach niektórych pozycji wymagany okres gwarancji jest inny i został wyspecyfikowany w 

mailto:biuro@fundacjawm.pl
http://www.fundacjawm.pl/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego%20europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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ich opisach, w załącznikach nr 1a do 1i. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedmiot zamówienia na własny koszt dostarczać i wypakować w uzgodnionym z 

osobami reprezentującymi zamawiającego miejscu, pod adresami wskazanymi w  pkt 1. niniejszego paragrafu,. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu i 

rozładunku, oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru i koszty 

wyładunku przedmiotu zamówienia. 

7. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 24910000-6 - Kleje, 

37823500-8 Papier rysunkowy i kreślarski, 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne, 37524100-8 – gry edukacyjne, 

37523000-8 – Puzzle, 39162200-7 – pomoce i artykuły edukacyjne, 39162100-9 – sprzęt dydaktyczny, 38900000-4 

– różne przyrządy do badań lub testowania, 39162000-5 pomoce naukowe, 48190000-6 - pakiety 

oprogramowania edukacyjnego 30213200-7-Komputer tablet; 37524100-8 – Gry edukacyjne; 39162100-6 – 

Pomoce dydaktyczne; 32340000-8 – Mikrofony i głośniki; 39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny; 

8. Wymienione w załącznikach nr 1a do 1i pomoce naukowe, muszą być fabrycznie nowe, a dostarczony sprzęt 

powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 

9. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

elektroniczny jakościowo równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostawy i zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych w stosunku do wskazanych w Zapytaniu Ofertowym (załączniki 

1a do 1i oraz będą zgodne pod względem: 

a) Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych, 

b) Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

c) Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

d) Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, wydajność), 

e) Parametrów bezpieczeństwa użytkowania 

f) Funkcjonalności 

g) określenie równoważności zostały wskazane w załączniku nr 4 do ZO 

10. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu wyspecyfikowanego towaru, 

spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku 

możliwości sprawdzenia oferowanego przedmiotu z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi w 

załącznikach 1a do 1i,  

11. Zamawiający informuje, że brak wyceny (w załącznikach nr 1a do 1i ) przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji lub 

zadania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego.  

12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

13. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. 

14. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii 

Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 

ukierunkowanej na rozwój kompetencji, Poddziałanie Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na 

rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.  

15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załącznikach nr 1a do 1i do ZO.  

16. Każdy wykonawca może złożyć ofertę jedynie na całość zamówienia. 

17. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zasobami Wykonawcy i na ryzyko Wykonawcy zgodnie z wymaganiami 

niniejszego paragrafu ZO. 

18. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii 

Europejskiej w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020, RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów. 

§IV. Termin realizacji zamówienia:  

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 14 dni od dnia podpisania umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia 

dostawy, uzgadniając godziny dostaw z placówką Zamawiającego objętej projektem.  

3. Wykaz adresów e-mail i numerów telefonów kierujących placówkami Zamawiającego zostanie przekazany po 
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podpisaniu umowy. 

§V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo 

lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 3 do ZO, o którym 

mowa w §VI ust. 2  pkt 2) ZO. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

a) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: - zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie;  

b) wiedza i doświadczenie: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

c) potencjał techniczny: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

d) osoby zdolne do wykonania zamówienia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

e) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

§VI. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty: 

1. Wykonawca składa formularz ofertowy z wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot 

zamówienia w danej części zamówienia. Powyższe oznacza, że nie ma możliwości składania oferty na pojedyncze 

zadania/pozycje wchodzące w skład poszczególnych części.  

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem: nr 1a i/lub 1b, i/lub 1c, i/lub 1d, i/lub 1e, i/lub 1f, i/lub 1g, 

i/lub 1h, i/lub 1i, niniejszego ZO,  

2) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 3 do ZO - w przypadku 

podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we 

własnym imieniu. W przypadku składania ofert na kilka części, oświadczenie o braku powiązań z 

Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 3 do ZO należy złożyć tylko raz, 

3) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego 

pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie 

wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty, 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez 

wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie 

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i przygotować ofertę zgodnie 

z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Wszystkie rubryki składanych załączników muszą być 

wypełnione, a tam, gdzie Wykonawca nie zamierza ich wypełnić musi na dowód zapoznania się z daną treścią 

postawić poziomą kreskę lub wpisać „nie dotyczy”. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, 
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w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej 

rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny w szczególności 

w przypadku wypełniania odręcznego. 

6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym 

dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert 

Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, 

będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 KC. W razie wątpliwości 

uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca. 

8. Oferta (formularz oferty, oświadczenia, o których mowa w ZO musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa 

na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie 

do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.  

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w sposób 

następujący: 

1) Oznakowana na kopercie nazwą firmy Wykonawcy i opisana w sposób następujący: Fundacja Rozwoju Warmii 

i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu ZO 11/JS/FRWiM/2019 na dostawę 

pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole””. 

Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 

tj. 22.07.2019. godz.12.00. 

2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów  

dotyczących zaadresowania koperty. 

10. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej 

kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy 

podać również w Formularzu oferty załączając uzasadnienie wykazujące iż informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym w celu wykazania 

warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

12. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

13. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego. 

2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie 

upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty. 

3) Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu 

każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty 

należy załączyć oświadczenie zawierające stosowne umocowanie. 

4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań. 

5) W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

14. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach: 
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1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu 

o treść ZO w sposób określony §VIII ust. 4 pkt 3) ZO, 

2) Wykonawca nie złoży wszystkich wymaganych dokumentów, 

3) zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Zamawiający 

poweźmie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne 

jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie 

udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia; 

4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w 

swojej ofercie; 

5) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w wezwaniu 

Zamawiającego; 

6) oferta nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym lub w przypadku, gdy 

Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do jego 

wykluczenia w szczególności: brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym 

zgodnie z załącznikiem nr 3, 

7) Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i/lub modelu spowoduje odrzucenie 
oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości 
sprawdzenia oferowanego sprzętu z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi w załączniku nr 

1a-1i do ZO. Zamawiający informuje, że nie wymaga wskazania szczegółowych parametrów technicznych. 

 

§VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub 

dokumentów 

1. Znak Postępowania: ZO 11/JS/FRWiM/2019 

2. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja 

(oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu z Zamawiającym i każdym z 

Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy 

zgłosili do zamawiającego zainteresowanie udziałem w postępowaniu z zachowaniem tajności źródła pytania. 

Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami §VI ust.9 ZO.  

4. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji: pisemnie lub na adres e-mail: biuro@fundacjawm.pl 

(wskazany w § I ZO). Zamawiający zaleca, aby korespondencja, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu 

przekazywana drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za 

przyjmowanie poczty elektronicznej. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od 

dnia nadania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, Zamawiający 

do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania 

transmisji danych. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO pod adres e-mail: biuro@fundacjawm.pl 

Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.: 17.07.2019 r., jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do 

Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych 

ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu 

zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania Wykonawców. 

6. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania 

wniosków, zapytań do ZO , o którym mowa w ust.5. 

7. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono ZO bez podawania 

źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy, który zadał pytanie oraz umieści treść 

odpowiedzi na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

mailto:dyrektor@lo6.olsztyn.pl
mailto:dyrektor@lo6.olsztyn.pl
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8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych ZO, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 

należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić 

treść niniejszego ZO, zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano ZO oraz umieści 

treść odpowiedzi na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

10. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) Elżbieta Mazur tel. 0-89 648-76-69 e-mail: biuro@fundacjawm.pl 

§VIII. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 

Iława, lub pocztą tradycyjną na w/w adres w terminie do dnia 22.07.2019 r. godz.12.00. 

2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. 

3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

4. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności: 

1) oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną 

niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w 

tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:  

a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych:  

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę 

oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę 

jednostkową, 

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego, 

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej 

cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;  

b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:  

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia, 

- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę 

podaną słownie, 

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne 

ceny.  

c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 4  pkt 2) uwzględnia konsekwencje 

rachunkowe dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy 

rozumieć omyłki, w odniesieniu, do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać 

samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona.  

4) Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa  

w ust. 4 pkt 3) Wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa 

oferty zostanie uznana za skuteczną.  

§IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty dla wszystkich części: 

1. Rozliczenia między zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

2. Cena oferty winna być ceną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o 

cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 t.j.) oraz powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia,  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:biuro@fundacjawm.pl
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3. Zaproponowana i ustalona w ofercie cena jednostkowa jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek 

VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji dostawy/usługi) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 

cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.), 

4. W związku z sytuacją określoną w ust. 3 cena jednostkowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia w tym m.in. musi zawierać koszty, dostawy, delegacji dla osób realizujących 

zamówienie, koszty materiałów potrzebnych do realizacji dostaw itp. 

5. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w 

ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ceny ostatecznej ustalonej przez Wykonawcę w ofercie.  

6. Należy przewidzieć cały przebieg dostawy/usługi, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji 

Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.  

7. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia (cen jednostkowych) przez okres realizacji zamówienia. 

8. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia przez okres realizacji zamówienia. 

9. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług  

10. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym. 

11. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

12. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może 

zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny. 

§X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert.  

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami 

oceny ofert, o których mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.  

2. Części 2;3;4;9;: 

1) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert 

na podstawie następujących kryteriów: 

1 Cena (C) 95 % 

2 Okres gwarancji (Gw) 5% 

 

2) kryterium „Cena” (C) - (waga 95%) - liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium 

zostanie obliczona wg następującego wzoru: C= (Cmin: Coferty) x 95 pkt, gdzie: 

C- oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, 

Cmin- oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,  

Coferty- oznacza cenę badanej oferty 

3) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie 

z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym” (załącznik nr 1b, i/lub 1c, i/lub 1d , i/lub 1i do ZO)  

pkt  1.  

4) Punkty za kryterium „Okres gwarancji” (waga 5%) - (Gw) - Oferty w tym kryterium oceniane będą 

w odniesieniu do najdłuższego okresu przedłużenia gwarancji na dostarczone urządzenia, w stosunku 

do minimalnych okresów, przedstawionego przez Wykonawców. Minimalne okresy gwarancji (ilość miesięcy) 

zostały wskazane w załączniku nr 1b, i/lub 1c, i/lub 1d , i/lub 1i do ZO w tabeli po lewej stronie, dla 

urządzeń, które takiej gwarancji wymagają zwyczajowo. Wykonawca podaje jeden okres przedłużenia 

gwarancji. Jeżeli okresu gwarancji nie podano, a dana pozycja w tabeli jest urządzeniem – należy przyjąć że 

minimalnym okresem gwarancji jest 12 miesięcy. 

5)  Punkty obliczane będą według poniższego wzoru: 

Gw = - punkty za poszczególne okresy gwarancji zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. OKRES GWARANCJI Punkty 
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 Gw – okres gwarancji 

1) oferowany okres przedłużenia gwarancji  o 12 - miesięcy 2 

2) oferowany okres przedłużenia gwarancji o 24 miesiące 3 

3) oferowany okres przedłużenia gwarancji o 36 - miesięcy 5 

4) Maksymalna ilość punktów za przedłużenie okresu gwarancji 5 

 

6) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Załączniku nr 1b, i/lub 1c, i/lub 1d , i/lub 

1i do ZO – tabela. W przypadku niepodania przez Wykonawcę w Załączniku nr 1b, i/lub 1c, i/lub 1d , i/lub 1i 

do ZO tabela, okresu gwarancji, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalne okresy (terminy) gwarancji 

wskazany w załączniku nr 1b, i/lub 1c, i/lub 1d , i/lub 1i do ZO lub okres 12 miesięcy zgodnie z ust 3. pkt 4) a 

oferta otrzyma 0,00 pkt. 

UWAGA - Patrz zapisy §5 wzoru umowy. 

7) Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana 

oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg 

wzoru:  

Po = C+ Gw, gdzie: 

Po - suma punktów uzyskana przez ofertę  

C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena” 

Gw- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji” 

8) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

9) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 

poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to 

parametr setny zaokrągla się w górę. 

3. Części: 1;5;6;7;8: 

1) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na 

podstawie następujących kryteriów: 

Lp. Kryterium Waga 

1 Cena 100% 

 

2) Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru 

dla każdej części oddzielnie :  

a) Cp = (Co: Cb) x 100 pkt, gdzie  

Cp- liczba punktów badanej ceny oferty 

Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach 

Cb - cena oferty badanej 

b) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę 

zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1a, i/lub 1e, i/lub 1f, i/lub 1g, , 

i/lub 1h, do ZO)  pkt  1.  

3) Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.  

4) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 
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poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to 

parametr setny zaokrągla się w górę. 

§XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 

niniejszych ZO i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ZO kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje wyniki na stronie internetowej: 

http://www.fundacjawm.pl, oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz powiadomi 

wszystkich, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ich nazwy, adresu oraz oferowanych kwot, a także otrzymanej 

liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego, wg kryteriów oceny ofert opisanych w ZO. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 

§XII. Termin związania ofertą  

1. Wykonawca związany jest ofertą 60 dni od daty upływu terminu składnia ofert. 

2. 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 zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

§XIII. Pozostałe informacje. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r. bez 

zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

2. W związku z sytuacją określoną ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej 

cytowanej ustawie. 

3. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy w walutach obcych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 

7. W umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiąże się do udostępniania organom 

kontrolującym realizację projektu dokumentów i pomieszczeń związanych z realizacją zamówienia. 

8. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, w szczególności do 

unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nieotrzymania dofinansowania, 

nieuzyskania kredytów na realizację przedmiotu zamówienia lub przekroczenia kwoty, jaką zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizację zamówienia. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

11. Zamawiający zgodnie z art. 70
1
 §3 KC zastrzega prawo do: 

1) zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania, 

2) odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn, 

3) odwołania postępowania w przypadku braku ważnych ofert, odrzucenia wszystkich ofert, gdy cena oferty 

najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację umowy (chyba że 

podejmie decyzje o zwiększeniu tej kwoty), a także w przypadku gdy nie otrzyma dofinansowania ze środków 

UE lub gdy zostaną one odebrane lub inne bez ich podawania 

12. Warunki zmiany umowy zostały określone w §9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ZO. 

 

§XIV. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.  

http://www.fundacjawm.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur ul. Gdańska 10/8, 14-

200 Iława 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych poprzez e-mail: marszalek.wioletta@gmail.com  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Na dostawę pomocy edukacyjnych i materiałów 

biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole” prowadzonym w trybie zasady 

konkurencyjności na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 

– 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju. 

4) Odbiorcami Pani/Pana Danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona 

dokumentacja postępowania oraz podmioty będące uczestnikami projektu – Instytucja Zarządzająca – Zarząd 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – dla zbioru 

„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, beneficjent 

realizujący projekt – Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 

3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.  

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

− prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje wyłącznie na zasadach i w 

przypadkach określonych przepisami RODO.  

 

mailto:marszalek.wioletta@gmail.com
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Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 1 

 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika): 

1.  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………….. 

Pełna nazwa:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  

Adres: …………………………… kod … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

NIP … … … … … … … … … … … REGON … … … … … … … . .  tel.: … … … … … … … … … … … … …  

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym 

postępowaniem 

fax: … … … … … … … … … … . .  e-mail… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę pomocy 

edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”; część 1. Zakup pomocy do zajęć 

logopedycznych. Pozycja budżetowa 51. Postępowanie znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 składam(y) niniejszą ofertę:  

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 i na warunkach płatności określonych w 

zapytaniu ofertowym za łączną cenę: ……………………………………………………. PLN brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………… zł ……………………/100 brutto), zgodnie z załączoną kalkulacją 

szczegółową: 

Lp. Przedmiot zamówienia  
Nazwa 

producenta1 
Ilość j.m. 

Jednostkowa 
Cena ryczałtowa 

brutto 

Wartość brutto 
(kol.4x6) 

1 2 
5 

4 5 6 7 

1.  

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD lub 
równoważne przez co zamawiający rozumie –test służący 
do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w 
wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.  
Narzędzie składa się z: 
1) indywidualnych kart badania - 12 kart 
diagnostycznych: 
 a) wiek niemowlęcy: 
 - od 1 m. ż. do 4 m. ż. 
 - od 5 m. ż. do 8 m. ż. 
 - od 9 m. ż. do 11 m. ż. 
 b) wiek poniemowlęcy: 
 - od 12 m. ż, do 17 m. ż. 
 - od 18 m. ż. do 23 m. ż. 
 - od 24 m. ż. do 35 m. ż. 
 c) wiek poniemowlęcy: 
 - 3 r. ż. 
 - 4 r. ż. 
 - 5 r. ż. 
 - 6 r. ż. 
 d) wiek wczesnoszkolny: 
 - 7 r. ż. 
 - 8-9 r. ż.   

1 zestaw   

                                                 
1 Brak podania w załączniku nr 1A do ZO tabela - nazwy producenta oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty  
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2) karta wywiady KOLD-W, 
3) karta profilu KOLD-P, 
4) Materiały diagnostyczne: 
 - książeczka, 5 talii kart z obrazkami, wyrazy i zdania, 
liniatura, ołówek, historyjka obrazkowa, 
 - pomoce: łyżeczka, okulary, bransoletka, imitacja 
zegarka, piórka. 
5) podręcznik, 
6) instrukcja szczegółowa, 
7) materiały do badań uzupełniających. 

2.  

Logopedyczny niezbędnik lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie zestaw zawierający: 

1) Loteryjka obrazkowa - gra logopedyczna, 1 szt. 
2) Dmuchajka, 1 szt. 
3) Bystre oczko - karty do gry, 1 szt. 
4) Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania 

poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż, 1 szt. 
5) Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania 

poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz, 1 szt. 
6) Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania 

poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi, 1 szt. 
7) Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania 

poprawnej wymowy głosek dentalizowanych, 1 
szt. 

8) Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania 
poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h), 1 
szt. 

9) Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania 
poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń), 1 
szt. 

10) Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania 
poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi, 1 szt. 

11) 142045 Materiał wyrazowo-obrazkowy do 
utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź, 1 
szt. 

12) Dźwięki naszego otoczenia - zgadywanki 
obrazkowo-dźwiękowe, 1 szt. 

13) Słowa i zdania, 1 szt. 
14) Kto to? Co to? Rzeczownik, 1 szt. 
15) Co robi? Co się z nim dzieje? Czasownik, 1 szt. 
16) Słyszę, widzę i wymawiam. Ćwiczenia kinestezji 

artykulacyjnej, 1 szt. 
17) Onomatopeje, 1 szt. 
18) Onomatopeje - karty do prezentacji, 1 szt. 
19) Poznajemy dźwięki, 1 szt. 
20) Jaki? Przymiotnik, 1 szt. 
21) Różnicowanie głosek cz-c, 1 szt. 
22) Różnicowanie głosek sz-s, 1 szt. 
23) Rozumiem i nazywam, 1 szt. 
24) Kwestionariusz do badania artykulacji, 1 szt. 
25) Posłuchaj/zobacz, zapamiętaj, ułóż, 1 szt. 
26) Naśladuj albo zgaduj, 1 szt. 
27) Przed, po a co pomiędzy?, 1 szt. 
28) Historie z porami roku, 1 szt. 
29) Pierwsze historyjki 1, 1 szt. 
30) Pierwsze historyjki 2, 1 szt. 
31) Piórka małe, 1 szt. 
32) od 3 lat   

1 zestaw   

 
RAZEM  

      

2. Oświadczam (y), że  

1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  

2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki udziału, 

3) zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz 
zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag, 
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4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 

5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  

6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie 
koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 1. 

7) uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, 
wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. 

3. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy .............................................................................................  

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 305 kk 

 

 

 

 

………………………………………..       ..................................  

(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 2 

 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika): 

1.  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………….. 

Pełna nazwa:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  

Adres: …………………………… kod … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

NIP … … … … … … … … … … … REGON … … … … … … … . .  tel.: … … … … … … … … … … … … …  

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym 

postępowaniem 

fax: … … … … … … … … … … . .  e-mail… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę pomocy 

edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”; część 2. Programy multimedialne 

w tym min: do nauki przedmiotów mat- fiz, językowych, nauki dzieci z deficytami. Pozycja budżetowa 53. Postępowanie znak: ZO 

11./JS/FRWIM/2019 składam(y) niniejszą ofertę: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 i na warunkach płatności określonych w 

zapytaniu ofertowym za łączną cenę: ……………………………………………………. PLN brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………… zł ……………………/100 brutto), zgodnie z załączoną kalkulacją 

szczegółową: 

Lp. Przedmiot zamówienia  
Nazwa 

producenta2 
Ilość j.m. 

Jednostkowa 
Cena 

ryczałtowa 
brutto 

Wartość brutto 
(kol.4x6) 

1 2  4 5 6 7 

1.  

Zestaw do diagnozy i terapii z audiometrem 
medycznym innowacyjny system do treningu uwagi 
słuchowej, oparty o założenia metody prof. Alfreda 
Tomatisa lub równoważne przez co zamawiający 
rozumie: 
Zestaw odpowiadający ogólnym zasadom oraz celom 
pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawierać ponad 
400 gotowych programów opracowanych pod kątem 
terapii zaburzeń takich jak: autyzm, zespół Aspergera, 
zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, 
ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności 
w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia) 
oraz wspomagających naukę 7 języków obcych. 
Proponowane ćwiczenia są ułożone zgodnie z 
metodyką terapii pedagogicznej, stanowią jedynie 
sugestię w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów 
pracy z zestawem jest wiele. Program powinien 
zawierać gotowe programy terapeutyczne opracowane 
pod konkretne dysfunkcje, ale także pozwala na 
ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego 
pod konkretny przypadek  

 

1 zestaw   

                                                 
2 Brak podania w załączniku nr 1B do ZO tabela - nazwy producenta oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty  
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Minimalne wymagania dotyczące zamawianego 
zestawu: 
• Zestaw podstawowy – terapia dla 
maksymalnie 4 osób na różnych programach 
terapeutycznych w tym samym czasie: 
• elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy 
zestawu terapeuty – 1szt. 
• zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne 
– 4 szt. 
• mikrofon pulpitowy – 1 szt. 
• pendrive z aplikacją terapeuty wraz z 
podręcznikiem użytkowania w wersji elektronicznej 
oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą 
terapii – 1 szt. 
• listwa przeciwprzepięciowa – 1 szt. 
• umowa licencyjna na czas nieokreślony – 1 
szt. 
• dedykowany laptop – 1 szt. 
• instrukcja instalacji – 1 szt. 
• asysta zdalnej instalacji  
• PROFESJONALNY AUDIOMETR MEDYCZNY – 
moduł diagnostyczny (skalibrowany zgodnie z 
parametrami metody prof. A. Tomatisa) – 1 szt. 
Gwarancja 2 lata 

 
RAZEM  

   
  

 

2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 

1) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania 
(np. kabel zasilający, kable podłączeniowe itd.) 

2) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach 
określonych we wzorze umowy 

3) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub 
telefonicznie. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych oraz nośników oprogramowania (jeżeli producent takie 
przewidział). 

5) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oraz w razie konieczności inne symbole/numery wyspecyfikowanego 
sprzętu i oprogramowania, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanego sprzętu. 

6) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń – do Protokołu Odbioru Jakościowego,  

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu. 

8) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru.  

9) Wykonawca musi podczas dostaw uwzględnić specyfikę pracy placówek, do których dostarcza sprzęt, tj. konieczność dostaw 
po godzinach przebywania dzieci w salach przedszkolnych lub uzgodnienia przebiegu dostawy i montażu tak żeby nie 
zwiększać ryzyka wypadku w placówkach objętych dostawami.  

3. Oferowany okres przedłużenia gwarancji i rękojmi w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji i rękojmi dla 
wszystkich pomocy wskazanych w załączniku nr 1b do ZO 11/JS/FRWIM/2019 wynosi …………………… miesięcy. 

4. Oświadczam (y), że  
1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  
2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki udziału, 
3) zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz 

zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag, 
4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 
5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  
6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie 

koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 2. 
7) Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, 

wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. 
5. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy ............................................................................................. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 305 kk 
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………………………………………..       ..................................  

(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1c do zapytania ofertowego znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 
 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 3 

 
DANE WYKONAWCY 
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika): 

1.  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………….. 
Pełna nazwa:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  
Adres: …………………………… kod … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  
NIP … … … … … … … … … … … REGON … … … … … … … . .  tel.: … … … … … … … … … … … … …  
Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 
ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z 
przedmiotowym postępowaniem 
fax: … … … … … … … … … … . .  e-mail… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę pomocy edukacyjnych i 

materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”; część 3. Pomoce do nauki kodowania i robotyki. Pozycje 

budżetowe 55. Postępowanie znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 składam(y) niniejszą ofertę: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 3 i na warunkach płatności określonych w zapytaniu 

ofertowym za łączną cenę: ……………………………………………………. PLN brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………… zł ……………………/100 brutto), zgodnie z załączoną kalkulacją szczegółową: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia  
Nazwa 

producenta3 
Ilość j.m. 

Jednostkowa 
Cena 

ryczałtowa 
brutto 

Wartość brutto 
(kol.4x6) 

1 2  4 5 6 7 

1.  

Zestaw 10 x ScottieGo! plus lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie grę do nauki programowania 
posiadające następujące funkcje: 
• doskonali umiejętności analitycznego i logicznego 
myślenia,  
• uczy rozwiązywania skomplikowanych problemów i 
pracy w grupie,  
• rozwija intuicję algorytmiczną.  
Jest także narzędziem wspomagającym realizację 
wymagań szczegółowych podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w ramach przedmiotów: zajęcia 
komputerowe i informatyka oraz wymagań 
szczegółowych projektu nowej podstawy 
programowej z przedmiotu informatyka. 
 Gra edukacyjna z interaktywnym kursem 
programowania  
Użyj kartonowych klocków i steruj sympatycznym 
kosmitą Scottiem. 
91 zadań podzielonych na 10 modułów, a w nich 
dodawanie, odejmowanie, składanie liczb z cyfr, 
pisanie algorytmów, sterowanie różnymi postaciami 
na scenie, koncepty programistyczne: parametr, 
pętla, wyrażenia warunkowe, zmienna, funkcja.  
Gra w wersji edu zapewnia dostęp do:  
• bazy materiałów metodycznych i rozwiązań  
• wysokiej jakości plansz z zadaniami, które mogą 
posłużyć do opracowania kart pracy lub wyświetlania 
na ekranie podczas zajęć  
• specjalnego konta "Nauczyciela", które zawiera 
odblokowane wszystkie zadania we wszystkich 
modułach  
Gra w wersji edukacyjnej pozwala na instalację 

 

10 zestaw.   

                                                 
3 Brak podania w załączniku nr 1C do ZO tabela - nazwy producenta oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty  
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aplikacji na 3 urządzeniach.  
Zawartość pudełka:  
• 179 kartonowych klocków do sterowania 
bohaterem,  
• plansza do układania klocków,  
• organizer,  
• instrukcja,  
• kod licencyjny. 
Wymagania sprzętowe:  
1. Wymagania minimalne dla systemu operacyjnego 
Android: • Android 4.1 lub nowszy • procesor 
dwurdzeniowy 1.5GHz.  
2. Wymagania minimalne dla systemu operacyjnego 
iOS 3: • iOS 8 • iPhone 5s • iPad 4 generacji lub 
nowszy.  
3. Wymagania minimalne dla systemu operacyjnego 
Windows:  
• Windows 7/8/10 • 32/64 bit • 2GB RAM • procesor 
dwurdzeniowy 1.33GHz, z tylną kamerą.  

2.  

Klocki magnetyczne lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie klocki posiadające następujące 
parametry techniczne: 
- 560 elementów 
-206 kulek o średnicy 1cm 
-276 pałeczek o długości 2,5 cm i w kolorach: żółtym, 
granatowym, niebieskim, zielonym, czerwonym oraz 
białym 
-18 metalowych kółeczek o średnicy 3 cm 
-48 pałeczek półksiężycowych 2,5 cm 
-12 trójkątnych klocków 5cm x 5 cm 
-1 dwustronną tablica magnetyczna gratis 47cm x 
29cm 

 

 
3 

 
zestaw 

  

3.  

Mata Mistrzów Kodowania, Mata edukacyjna 
"Kodowanie na dywanie" lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie uniwersalną pomoc 
dydaktyczną która znajdzie szerokie zastosowanie w 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Mata jest 
dwustronna, jedna strona to stupolowa kratownica. 
Czerwone linie dzielą matę na symetryczne części. 
Osie na macie oznaczone są za pomocą cyfr i liter. 
Druga strona składa się z 81 kolorowych kół, 
pogrupowanych kolorystycznie po 9 z każdej barwy. 
Mata świetnie sprawdzi się podczas wprowadzania 
elementów programowania do zajęć dydaktycznych, 
będzie również idealną pomocą w edukacji 
matematycznej. 
 

 

1 szt   

4.  

Robot Photon,lub równoważne przez co zamawiający 
rozumie tablet o następujących parametrach: 
• Ekran: 7 cali 
• Procesor: 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1.3 
GHz 
• Pojemność: 16 GB eMMC 
• Pamięć RAM: 1 GB 
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 
• Dodatkowe funkcje: Wbudowany moduł nawigacji 
GPS 
• Czytnik kart pamięci microSD/SDXC (możliwość 
rozbudowy do 128 GB) 
• Aparat: przód 0.3 Mpix, tył 2 Mpix 
• System: Android 6.0 (Marshmallow) 
Możliwa zmiana parametrów. 
• produkt wymaga baterii (są w zestawie) 
Zestaw zawiera: Jednego robota edukacyjnego 
Photon (pudełko zawiera: robota Photon, przewód 
microUSB do ładowania robota, instrukcję obsługi w 
języku polskim, kartę gwarancyjną), 

 

1 szt   
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• Dostęp do aplikacji Photon EDU, Coding, Robot 
oraz Photon Magic Bridge, 
• Dostęp do stale aktualizowanej bazy scenariuszy 
prowadzenia zajęć oraz dodatkowych materiałów 
dydaktycznych w formie cyfrowej. 
Gwarancja 2 lata 

5.  

OZOBOT lub równoważne przez co zamawiający 
rozumie zestaw w skład którego wchodzi: 

 6 x Ozobot Bit 2.0 z okablowaniem i etui 

 6 x zestaw flamastrów 

 pakiet scenariuszy Edukacja Wczesnoszkolna (część 
1),  

 Hub USB (do ładowania kilku robotów jednocześnie) 

 oryginalne pudełko EduSense z wysokiej jakości 
tektury 
Gwarancja 2 lata 

 

6 szt   

6.  

Lego Education We Do lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie zestaw w skład którego 
wchodzi: 
 Smarthub, Silnik, Czujnik ruchu, Czujnik 
wychylenia, Klocki - 280 elementów, Tacka z 
przegródkami do przechowywania 
elementów, Oprogramowanie wraz z 
gotowymi instrukcjami budowy (16 
projektów) - oprogramowanie jest 
dystrybuowane w wersji elektronicznej do 
pobrania  
Gwarancja 2 lata 

 

9 szt   

       

2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 

1) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania 
(np. kabel zasilający, kable podłączeniowe itd.) 

2) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach 
określonych we wzorze umowy 

3) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub 
telefonicznie. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych oraz nośników oprogramowania (jeżeli producent takie 
przewidział). 

5) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oraz w razie konieczności inne symbole/numery wyspecyfikowanego 
sprzętu i oprogramowania, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanego sprzętu. 

6) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń – do Protokołu Odbioru Jakościowego,  

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu. 

8) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru.  

9) Wykonawca musi podczas dostaw uwzględnić specyfikę pracy placówek, do których dostarcza sprzęt, tj. konieczność dostaw 
po godzinach przebywania dzieci w salach przedszkolnych lub uzgodnienia przebiegu dostawy i montażu tak żeby nie 
zwiększać ryzyka wypadku w placówkach objętych dostawami.  

3. Oferowany okres przedłużenia gwarancji i rękojmi w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji i rękojmi dla wszystkich 
pomocy wskazanych w załączniku nr 1c do ZO 11/JS/FRWIM/2019 wynosi …………………… miesięcy. 

4. Oświadczam (y), że  
1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  
2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki udziału, 
3) zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz 

zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag, 
4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 
5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  
6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie 

koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 3. 
7) Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, 

wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. 

https://neorobot.pl/pl/Flamastry-do-kodowania-Ozobot.html
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5. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy ............................................................................................. 
 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 305 kk 
 
 
 
………………………………………..       ..................................  
(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  
do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1d do zapytania ofertowego znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 4 

 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika): 

1.  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………….. 

Pełna nazwa:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  

Adres: …………………………… kod … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

NIP … … … … … … … … … … … REGON … … … … … … … . .  tel.: … … … … … … … … … … … … …  

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym 

postępowaniem 

fax: … … … … … … … … … … . .  e-mail… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę pomocy 

edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”; część 4. Akcesoria muzyczne i 

teatralne komplet. Pozycje budżetowe 56. Postępowanie znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 składam(y) niniejszą ofertę: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4 i na warunkach płatności określonych w 

zapytaniu ofertowym za łączną cenę: ……………………………………………………. PLN brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………… zł ……………………/100 brutto), zgodnie z załączoną kalkulacją 

szczegółową: 

lp. Przedmiot zamówienia 
Nazwa 

producenta4 
Ilość j.m. 

Jednostkowa 
Cena ryczałtowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

(kol.4x6) 

1 2  4 5 6 7 

1 

Mikrofon bezprzewodowy podwójny lub 
równoważne przez co zamawiający rozumie 
profesjonalny zestaw bezprzewodowy składający się 
z odbiornika i dwóch mikrofonów bezprzewodowych 
do ręki. Jest to analogowy system bezprzewodowy o 
najlepszej jakości transmisji radiowej i paśmie 
przenoszenia audio w swojej klasie. Zestaw zawiera :  
nadajnik do ręki - 2 szt. 
Wkładka mikrofonowa  
Wskaźnik zasilania i stanu baterii LED  
Regulowana kontrola wzmocnienia  
Szybkie i łatwe dopasowanie częstotliwości  
Do 14 godzin ciągłej pracy (Baterie AA)  
Zakres pracy 100 m (w linii wzroku) 
podwójny odbiornik Diversity 
Do 12 kompatybilnych radiowo systemów  
Sterowane mikroprocesorem wewnętrzne anteny 
diversity  
Funkcja One Touch QuickScan lokalizuje najlepszą 
wolną częstotliwość radiową  
Wyjścia audio 1/4” Jack i XLR  
Dwukolorowy wskaźnik LED poziomu dźwięku 
Gwarancja 2 lata 

 

1 zestaw   

2 Mikrofony nagłowne lub równoważne przez co      

                                                 
4 Brak podania w załączniku nr 1D do ZO tabela - nazwy producenta oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty  
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zamawiający rozumie zestaw bezprzewodowy, który 
zapewnia stabilne, wolne od zakłóceń nagrywanie 
dźwięku. System jest idealnym rozwiązaniem dla 
DSLR, nagrań terenowych, wywiadów, audycji TV, 
ENG, zapewniając niezawodną transmisję dźwięku i 
nagrywanie. Bezprzewodowy system mikrofonowy 
to urządzenie, które pracuje w zakresie 
częstotliwości 514 MHz - 596 MHz, do wyboru jest 
96 kanałów. Zasięg działania mikroportu to aż 100 m 
w terenie otwartym. W zestawi znajduje się 
mikrofon krawatowy z filtrem przeciwwietrznym, 
wyposażony w złącze mini-jack oraz odbiornik z 
gniazdem słuchawkowym umożliwiającym nasłuch 
przesyłanego dźwięku. Odbiornik i nadajnik zasilane 
są 2 bateriami AA. W zestawie znajdują się klipsy do 
przypięcia urządzeń do paska oraz mocowanie na 
gorącą stopkę. Obudowy mikroportów wykonano ze 
stopu aluminium. 
Gwarancja 2 lata 

 
 
 

1 

 
 
 

Zestaw 

3 

Gitara elektryczna przez co zamawiający rozumie 
kompletny zestaw: gitara elektryczna + akcesoria 4 z 
5 gwiazdek przyznanych przez Music Radar 
W komplecie z 15 watowym wzmacniaczem 
gitarowym. 
W komplecie: Tuner, przewód, torba koncertowa, 
stojak na gitarę i wiele więcej.  
Akcesoria w zestawie 
15W amper gitarowy 
Nawijarka strunowa 
Capo elektryczne 
Uchwyt do pobierania próbek 
Suwak gitarowy 
Dwa Picksy 
Zestaw sznurków 
Tradycyjna gitara gitarowa 
Elektronika Tuner 
Pasek 
Wyściełany worek wieprzowy, kabel 
Gwarancja 2 lata 

 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Zestaw 

  

4 

Strój klauna 1. Przez co zamawiający rozumie 
komplet zawierający satynowy kombinezon, perukę, 
muszkę, rozmiar L (klatka piersiowa 104-108 cm, 
talia 92-96 cm, biodra 108-112cm) 
 

 

1 zestaw   

5 

Strój klauna 2: Przez co zamawiający rozumie 
komplet zawierający kapelusz, marynarkę z 
kamizelką i muszką, spodnie, rozmiar L (klatka 
piersiowa 104-108 cm, talia 92-96 cm, biodra 108-
112cm) 

 

1 zestaw   

 
Buty Klauna – 35 cm długości 
 

 
4 pary   

6 Nos klauna, kolor czerwony, rozmiar uniwersalny  2 Szt.   

 

Peruka Klaun przez co zamawiający rozumie: Gęste 
afro w tęczowym kolorze. Wykonane z miękkiego 
włókna syntetycznego. Dzięki wszytym gumkom 
pasuje na każdy rozmiar głowy, a cienka siateczka 
zapewnia stały dopływ powietrza. Rozmiar 
uniwersalny 

 

4 szt   

7 

Strój Klauninka przebranie dla dorosłych przez co 
zamawiający rozumie strój składający się z sukienki, 
wykonanej z atłasu i tiulu rozmiar XL (dł. całkowita 101 
+ 8 cm, dł. rękawa od ramienia 68 cm. dł. rękawa od 
pachy 51 cm., obwód w klatce piersiowej 98 cm., 
obwód w pasie- gumka 64-76 cm. dł. od pasa do 
końca 51 + 8 cm.) 

 

1 szt   



 
 

Strona 23 z 56 

8 

Strój św. Mikołaja przez co zamawiający rozumie: 
strój składający się z czapki, brody z wąsami, bluzy, 
paska, rękawiczek, spodni, nakładek na buty i 
dzwonka. 
Czapka obwód 60cm, długość 44cm. 
Broda z wąsami z kręconych włosów na gumce, 
długość ok. 30cm. 
Bluza obwód do 140cm. 
Piękny szeroki pas 132cm długości, szerokość 9,5cm. 
Złota klamra, 8 dziurek. 
Białe rękawiczki z materiału z lycrą. 
Spodnie, w pasie na gumce, obwód do 126cm, 
długość nogawki 87 cm. 
Nakładki na buty wykonane z materiału imitującego 
skórę, z wycięciem na buty, ozdobione futerkiem, 
długość 41cm, obwód pod kolanem do 46cm. 
Dzwonek wykonany z drewna i metalu, wysokość 
12cm. 

 

1 zestaw   

9 

Strój Pomocnik Mikołaja przez co zamawiający 
rozumie komplet zawierający bluzkę, spodnie, 
czapkę, nakładki na buty 
bluzka zapinana z tyłu na rzep  
z przodu bluzki wszyty pasek i materiałowe guziki w 
pasie spodni wszyta gumka  
w czapkę wszyte usztywnione uszy elfa  
nakładki na buty usztywnione pianką zapinane z tyłu 
na rzep 
rozmiar XL (szerokość w pasie spodni około 60 cm., 
szerokość w klatce piersiowej około 65 cm., długość. 
całkowita spodni około 110 cm., długość nogawki od 
wew. około 83 cm., długość rękawa od wew. strony 
około 54 cm.  

 

2 zestaw   

10 

Strój Renifera przez co zamawiający rozumie  
kombinezon zapinany z przodu na zamek z tyłu 
kombinezonu wszyty ogon w rękawach i nogawkach 
wszyta gumka kaptur wypchany watoliną na kształt 
głowy renifera 
rogi renifera usztywnione drutem 
kostium z długiego wełnianego włosa a'la futerko 
rozmiar M (szerokość w klatce piersiowej około 55 
cm, długość całkowita około 148 cm., długośc 
nogawki od wew. około 75 cm., dł. rękawa około 50 
cm.) 

 

2 szt   

11 

Strój bałwana przez co zamawiający rozumie strój  
z silniczkiem gdzie po włożeniu stroju, strój 
automatycznie się napompuje.  

 

1 Szt.   

12 

Strój Piratki z Atlantyku przez co zamawiający 
rozumie strój zawierający: 
sukienkę 
marynarkę 
nakładki na buty 
kapelusz 
rozmiar 40/42 

 

1 zestaw   

13 

Strój Królewny przez co zamawiający rozumie strój 
składający się z sukienki Królewny Śnieżki w kolorze 
niebiesko- białym  

 

1 szt   

14 

Strój Króla przez co zamawiający rozumie zestaw 
składający się z z peleryny i korony. 
Peleryna wykonana z atłasu, ozdobiona materiałem 
imitującym futerko, wiązana tasiemką pod szyją. 
Korona z materiału, ozdobiona kamieniami, zapinana 
na rzep. rozmiar XL dł. całkowita około 116 cm.  

 

1 zestaw   
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15 

Berło królewskie przez co zamawiający rozumie 
produkt wykonany z trwałego tworzywa, zdobiony 
czerwonym rubinem w złotym gnieździe. Długość 44 
cm. 

 

2 Szt.   

16 
Strój Czerwony Kapturek przez co zamawiający 
rozumie strój składający się z sukienki z kapturkiem i 
peleryny. Rozmiar L 

 
1 zestaw   

17 
Czapka Absolwenta  
kolor czarny, rozmiar uniwersalny 

 
35 szt   

18 

Strój barokowy damski lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie strój składający się z długiej 
sukni. 
Rozmiar 42/44 

 

2 szt   

19 

Strój barokowy męski lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie strój 
Składający się się z marynarki z żabotem i spodni. 
Rozmiar 52/55 

 

2 Zestaw   

20 

Strój wilka przez co zamawiający rozumie strój 
składający się z kombinezonu Wilka rozmiar M/L 
strój dla dorosłych 

 

2 szt   

  

Strój Superbohatera przez co zamawiający rozumie 
kombinezon Supermena zapinany z tyłu na rzepy, z 
przody naklejony znak S 
pasek usztywniony pianką 
peleryna zapinana na rzep 
nakładki na buty wszyte jako całość do kostiumu 
w komplecie kombinezon, pasek, peleryna 
Rozmiar M (Szerokość w klatce piersiowej 51 cm., dł. 
około 148 cm., dł. nogawki wew. 80 cm. dł. rękawa 
wew. około 54 cm.) 

 

2 zestaw   

22 

Strój Batmana przez co zamawiający rozumie  
kombinezon Batmana z tyłu zapinany na rzepy w 
nogawki kombinezonu wszyte nakładki na buty 
usztywnione pianką mocowane na gumce, peleryna 
z kapturem, w kaptur wszyta usztywniona pianka, 
maska z wyciętymi otworami na oczy 
w komplecie: kombinezon, peleryna wszytą maską w 
kapturze 
Rozmiar M (Szerokość w klatce piersiowej 55cm.,dł. 
nogawki wew. 78cm. dł. rękawa wew. około 55 cm.) 

 

 
1 

 
zestaw 

  

23 

Strój Śnieżynki przez co zamawiający rozumie zestaw 
w skład którego wchodzi: bluzka , spódnica, czapka, 
mufka, pasek.Bluzka zapinana z przodu na rzepy 
w pasie spódnicy wszyta gumka 
pasek ze sztucznej, czarnej skóry zapinany na 
metalową, ozdobną klamrę. 
 Rozmiar S (Szerokość w pasie spódnicy około 41 cm 
do 58 cm, szerokość w klatce piersiowej około 58 
cm., długość spódnicy około 54 cm., długość rękawa 
wew. 48 cm.) 

 

2 zestaw   

24 

Strój Pomocnicy Elfa przez co zamawiający rozumie 
zestaw w skład którego wchodzi: sukienka , czapka, 
pasek 
sukienka z cienkiego polaru 
w pasie sukienki wszyta gumka, 
w czapkę wszyty metalowy dzwoneczek, obwód 
czapki ok. 56cm 
pasek usztywniony pianką 
Rozmiar S (Szerokość w pasie około 44cm., szerokość 
w klatce piersiowej około 44 cm., dł. całkowita 
sukienki około 95 cm., długość rękawa wew. 48 cm.) 
 

 

2 Zestaw   
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25 

Strój Elfa przez co zamawiający rozumie komplet: 
bluza, spodnie, czapka 
bluzka zapinana z tyłu na rzepy w kołnierz bluzki 
wszyte ozdobne, metalowe dzwoneczki z przodu 
bluzki wszyty pasek w pasie spodni wszyta gumka w 
czapkę wszyte wypchane pianką uszy elfa  
Rozmiar L (Szerokość w pasie spodni około 55 cm., 
Szerokość w klatce piersiowej około 68 cm., Dł. 
całkowita spodni około 106 cm.,Dł. nogawki od wew. 
75 cm. , długość rękawa od wew. 46cm.) 
 

 

2 zestaw   

 
RAZEM  

    

 

2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 

1) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania 
(np. kabel zasilający, kable podłączeniowe itd.) 

2) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach 
określonych we wzorze umowy 

3) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub 
telefonicznie. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych oraz nośników oprogramowania (jeżeli producent takie 
przewidział). 

5) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oraz w razie konieczności inne symbole/numery wyspecyfikowanego 
sprzętu i oprogramowania, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanego sprzętu. 

6) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń – do Protokołu Odbioru Jakościowego,  

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu. 

8) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru.  

9) Wykonawca musi podczas dostaw uwzględnić specyfikę pracy placówek, do których dostarcza sprzęt, tj. konieczność dostaw 
po godzinach przebywania dzieci w salach przedszkolnych lub uzgodnienia przebiegu dostawy i montażu tak żeby nie 
zwiększać ryzyka wypadku w placówkach objętych dostawami.  

3. Oferowany okres przedłużenia gwarancji i rękojmi w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji i rękojmi dla 
wszystkich pomocy wskazanych w załączniku nr 1d do ZO 11/JS/FRWIM/2019 wynosi …………………… miesięcy. 

4. Oświadczam (y), że  
1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  
2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki udziału, 
3) zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz 

zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag, 
4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 
5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  
6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie 

koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 4. 
7) Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, 

wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. 
5. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy ............................................................................................. 
 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 305 kk 
 

 

………………………………………..       ..................................  

(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1e do zapytania ofertowego znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 5 

 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika): 

1.  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………….. 

Pełna nazwa:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  

Adres: …………………………… kod … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

NIP … … … … … … … … … … … REGON … … … … … … … . .  tel.: … … … … … … … … … … … … …  

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym 

postępowaniem 

fax: … … … … … … … … … … . .  e-mail… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę pomocy 

edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”; część 5. Materiały plastyczne i 

papiernicze. Pomoce do sensoplastyki i zajęć rusz głową. Pozycja budżetowa 57. Postępowanie znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 

składam(y) niniejszą ofertę: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 5 i na warunkach płatności określonych w 

zapytaniu ofertowym za łączną cenę: ……………………………………………………. PLN brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………… zł ……………………/100 brutto), zgodnie z załączoną kalkulacją 

szczegółową: 

Lp. Przedmiot zamówienia  
Nazwa 

producenta5 
Ilość j.m. 

Jednostkow
a Cena 

ryczałtowa 
brutto 

Wartość brutto 
(kol.4x6) 

1 2  4 5 6 7 

1.  

Wałki gąbkowe lub równoważne przez co zamawiający 
rozumie wałki do pokrywania farbą płótna, kartonu, 
powierzchni drewnianych, kamiennych, do 
wykonywania wzorów, do gruntowania i wielu innych 
zastosowań. Dostępne w trzech rozmiarach (20, 40, 60 
mm) wałki cechują się dobrym wchłanianiem i 
przenoszeniem farby oraz świetnie rozprowadzają 
farbę. Malują gładko, nie pozostawiają smug. Wałki są 
lekkie i poręczne. 

 

20 Szt.    

2.  

 Farby akrylowe lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie zestaw kolorów 
podstawowych i neonowych + biała. 

 Pojemność 120ml.  

 odporność na działanie światła. 

  środek wiążący składa się w 100% z żywicy 
akrylowej 

 odporne na substancje alkaliczne, dzięki czemu 
nadają się do malarstwa ściennego. 

 łatwo można rozcieńczyć wodą. 

 krótki czas schnięcia, cienkie warstwy wysychają 
nawet w pół godziny. 

  praktycznie bezwonne. 

 

21 Szt.    

                                                 
5 Brak podania w załączniku nr 1E do ZO tabela - nazwy producenta oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty  
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3.  

Zestaw 3 pędzli przez co zamawiający rozumie pędzle 
o rozmiarach: 1'-2,5cm, 2'-5cm, 3'-7,5cm z włosia 
koziego miękkiego. Doskonałe do akwareli, stosowania 
techniki "mokre na mokre", do nakładania lakierów, 
barwników i mediów. 
 

 

10 
zestaw 

  

4.  

Zestaw 5 pędzli z naturalnego włosia bydlęcego lub 
równoważne przez co zamawiający rozumie komplet 
pędzli do malowania farbami olejnymi, akrylowymi 
oraz gwaszem. To gwarancja wysokiej jakości przy 
niewygórowanej cenie. W komplecie znajduje się 5 
płaskich pędzli, różniących się kształtem i rozmiarem, 
których starannie dobrane włosie zapewni możliwie 
najlepsze oraz estetyczne efekty podczas malowania. 
Okrągły pędzel w rozmiarze 6 przeznaczony jest do 
wykonywania detali oraz wąskich linii. Płaskie pędzle 
(rozmiar: 10 i 14) polecane są do lawowania średniej i 
dużej wielkości obszarów oraz malowania tła. 
Wszystkie te zadania spełnią również uniwersalne 
pędzle typu koci język (rozmiar: 10 i 14). Ich spiczasta 
końcówka przyda się do tworzenia szczegółów, bokiem 
pędzli można swobodnie malować średniej grubości 
linie, a włosiem położonym na płasko zamalowywać 
większe obszary. Wszystkie pędzle dobrze przenoszą 
farbę i gładko rozprowadzają ją po papierze lub 
płótnie. Bez względu na długie oraz częste 
użytkowanie, włosie pozostaje w niezmienionej 
kondycji: nie rozdwaja się ani nie traci początkowego 
kształtu. Drewniany trzon pędzli jest lakierowany i 
zwieńczony granatową końcówką. Producentem pędzli 
jest renomowana firma Royal Talens o tradycji 
sięgającej końca XIX wieku. 
 Pędzle w komplecie: 
 okrągłe: 6 
 płaskie: 10, 14 
 koci język: 10, 14 

 

10 
 Zestaw  

  

5.  

Papier rysunkowy, wykonany ze 100% celulozy, 
bezkwasowy, do szkicowania i rysunków roboczych. 
Produkowany wg normy ISO 9706 „LONG LIFE”. 
Specyficzna struktura zewnętrzna i wewnętrzna tego 
papieru sprawia, iż jest on wyjątkowo odporny na 
wielokrotne mazanie fragmentów rysunków i szkiców. 
Zalecany jest zarówno artystom jak i amatorom 
szkicujących i rysujących przy wykorzystaniu: ołówka, 
węgla, pasteli, kredki i tuszu. Delikatna ziarnistość 
powierzchni i dobra chłonność pozwalają uzyskać 
znakomite rezultaty przy wykorzystaniu go w druku off 
setowym. Wymiary: 150 x1000cm 120gm2 

 

30 
Szt. 

  

6.  
Prostokątna paleta malarska z laminowanej 
jednostronnie płyty MDF o grubości 3mm 
Wymiary: 30x40 

 
10 

Szt. 
  

7.  

Zestaw 5 farb transparentnych do tkanin, na bazie 

wody lub równoważne zestaw przeznaczony do 

zdobienia/barwienia jasnych tkanin bawełnianych i 

syntetycznych. Nadaje się do dekorowania odzieży, 

toreb z tkanin itp. Zestaw zawiera 5 farb w kolorach: 

żółtym, czerwonym, zielonym, niebieskim i czarnym. 

 

20 
Szt. 

  

8.  

Szablony do ubrań Pebeo setacolor lub równoważne 
spełniające minimalne parametry techniczne : z 
elastycznego syntetycznego materiału wielokrotnego 
użytku. Projekt każdego z szablonów został wykonany 
z największą precyzją, co zapewnia stworzenie 
perfekcyjnego, profesjonalnie wyglądającego wzoru na 
tkaninie. Szablony można pociąć na części wzdłuż 
wykropkowanych linii. Produkt wielokrotnego użytku - 
po zakończonej pracy wystarczy umyć za pomocą 

 

10 
Szt. 
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mydła i wody. Format A4 

9.  

Masa do modelowania wykonana z gliny lub 
równoważne przez co zamawiający rozumie masę 
twardniejącą pod wpływem powietrza. Nadaje się do 
użytku w czasie zajęć szkolnych lub dla artystów 
plastyków, jako wprowadzenie do rzeźby. Masę 
modeluje się ręcznie, z możliwością wykorzystania 
różnych akcesoriów. Aby masa nie wysychała, należy 
po użyciu zamknąć ją w szczelnym pojemniku. 
Wysycha w sposób naturalny na powietrzu (24 
godziny). Nie wymaga wypalania ceramicznego. 
Wygładza się bardzo dobrze, nie pozostawiając śladów 
i złuszczeń. Można ją malować farbami, lakierować, 
ścierać, polerować, skręcać i ciąć. Szara 1 szt.=1000 g.  

 

20 
Szt. 

  

10.  

Zestaw narzędzi do modelowania - 22 sztuki lub 
równoważne. Duży, dający niezliczone możliwości 
zestaw narzędzi do modelowania w miękkich 
materiałach takich jak glina, modelina, plastelina, 
masa solna, itp. Zawiera aż 22 narzędzia wykonane ze 
solidnego metalu, część z nich posiada obustronne 
końcówki, pozwalające wygładzać, wykonywać dziury, 
wzory, tłoczenia, rożnego rodzaju faktury. Największa 
szpachla pomoże gładko rozprowadzić masę po 
wybranej powierzchni. Każde narzędzie posiada 
drewnianą, wygodną w trzymaniu rączkę. 
Długość największego narzędzia ok. 20cm. 

 

10 
zestaw 

  

11.  

Sztaluga studyjna wykonana z naturalnego drewna 
sosnowego lub równoważne . Regulacja wysokości 
dolnej półki oraz górnego suwaka za pomocą śrub 
motylkowych. Może służyć zarówno do malowania jak 
i do celów wystawowych. Wymiary: 
Podstawa 59 cm, wysokość 180 cm, 
Listwy boczne o wymiarach 4 x 1,6cm, 
Maks. wysokość podobrazia: 135 cm, 
Szerokość dolnej półki: 52.5cm, 
Waga: 3 kg 

 

10 
Szt.  

  

12.  

Ortograffiti z Bratkiem Alfabet sensoryczny lub 
równoważne przez co zamawiający rozumie zestaw 45 
kart zawierający małe i wielkie litery pisane o wypukłej 
strukturze, umożliwiającej dotykowe rozpoznanie 
litery. Barwne ilustracje pozwalają na powiązanie 
dotyku ze zmysłem smaku i węchu. Zastosowanie 
wielozmysłowej metody ułatwia zapamiętanie kształtu 
liter dzięki stworzeniu stałych skojarzeń wizualnych i 
dotykowych. 
Zawartość: 
 45 kart 
 format 28,5 x 23 cm 

 

10 
zestaw   

13.  

Papier transferowy na jasne materiały tekstylne. 
Papier do przenoszenia grafiki, tekstu, dowolnego 
motywy na jasne materiały tekstylne przy użyciu 
dowolnej drukarki atramentowej. Format A4, 10 
arkuszy w opakowaniu  

 

20 
opakow

anie 
  

14.  

Nóż segmentowy lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie nóż o parametrach : 

 Nóż segmentowy z ostrzem o szerokości 18mm 

 Seria: X-Design 

 Uchwyt z polimeru wypełnionego włóknem 
szklanym z antypoślizgową wkładką, odporny na 
rozpuszczalniki 

 Nierdzewna prowadnica z blachy grubości 0,8mm 

 Wielofunkcyjna płetwa z blachy 1,2mm 

 Automatyczna blokada ostrza 

 Typ ostrzy wymiennych:LB, LBB, LBD, LB-SOL, LFB, 
LWB 

 

10 
Szt.   
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15.  
Mata podkładowa do cięcia nożami krążkowymi OLFA 
RM-IC-C lub równoważne (470 x 320 x 1,6mm) 

 
10 

Szt.   

16.  

Torba bawełniana 140 g/m², 38 x 40 cm lub 
równoważne. 
Reklamowa torba bawełniana na zakupy, targi, 
konferencje. Wykonana z bawełny 140 g/m². Długość 
uchwytów 36 cm. Kolor ecrue 

 

200 
Szt.   

17.  

Farba w aerozolu lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie kredową farbę zmywalną, w 
pełni matową. Niskie ciśnienie umożliwiające pełną 
kontrolę nad kreską. Skład farby pozwala na szybkie 
wysychanie i trwałe osiadanie pyłu pigmentowego 
dzięki czemu nie pozostawia śladów przy dotknięciu. 
W celu usunięcia farby zaleca się użycie wilgotnej 
szmatki lub wody pod ciśnieniem. Różne kolory 

 

23 
Szt.   

 RAZEM       

2. Oświadczam (y), że  
1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  
2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki udziału, 
3) zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz 

zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag, 
4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 
5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  
6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie 

koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 5. 
7) Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, 

wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. 
3. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy .............................................................................................  
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 305 kk 
 
 

 

 

………………………………………..       ..................................  

(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1f do zapytania ofertowego znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 6 

 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika): 

1.  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………….. 

Pełna nazwa:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  

Adres: …………………………… kod … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

NIP … … … … … … … … … … … REGON … … … … … … … . .  tel.: … … … … … … … … … … … … …  

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym 

postępowaniem 

fax: … … … … … … … … … … . .  e-mail… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę pomocy edukacyjnych i 

materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”; część 6. Pomoce do sensoplastyki i zajęć rusz głową ( gry 

planszowe, szachy, farby, folie, miski, plastikowe talerze, art. spożywcze. Pozycja budżetowa 58. Postępowanie znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 

składam(y) niniejszą ofertę: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 6 i na warunkach płatności określonych w zapytaniu 

ofertowym za łączną cenę: ……………………………………………………. PLN brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………… zł ……………………/100 brutto), zgodnie z załączoną kalkulacją szczegółową: 

Lp. Przedmiot zamówienia  
Nazwa 

producenta6 
Ilość j.m. 

Jednostkowa 
Cena 

ryczałtowa 
brutto 

Wartość brutto 
(kol.4x6) 

1 2  4 5 6 7 

1.  

Nauka liczenia metodą Glenna Domana lub 
równoważne przez co zamawiający rozumie Pakiet 
Matematyka 1 Kropki zawiera karty z 
nadrukowanymi kropkami o średnicy 19mm. Zestaw 
kart jest jednakowej wielkości i na każdej z kart 
niezależnie od ilości nadrukowanych kropek 
pozostawiono margines zgodny z zaleceniami do 
metody a na odwrocie kart nadrukowano liczbę 
odpowiadającą liczbie kropek danej karty. 
Rozmieszczenie kropek na kartach jest 
przypadkowe. 
 Pakiet edukacyjny składa się z następujących 
elementów: 
- 102 kart o wymiarach 280 x 280 mm od 1-100 
karty z kropkami, karta 0 oraz czysta karta 
zapasowa, numeracja kart na odwrocie w każdym z 
rogów, stosowna do zaleceń nie sugerująca 
odpowiedniego ułożenia karty, 
- poradnik zawierający instrukcję opisująca używanie 
zestawu, zawierający praktyczne wskazówki i 
przykłady zabaw; (książeczka w kolorze o 
wymiarach: 150 mm na 210 mm), 
-harmonogram plakat o wymiarach 450x300mm, 
- nietoksyczny czerwony marker do uzupełnienia 
czystej karty. 
 

 

1 zestaw   

                                                 
6 Brak podania w załączniku nr 1F do ZO tabela - nazwy producenta oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty  
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2.  

”Liczmania” lub równoważne przez co zamawiający 
rozumie dwie edukacyjne gry planszowe dla dzieci, 
idealne uzupełnienie szkolnego nauczania z zakresu 
matematyki. Gry wymagają używania terminologii 
związanej z matematyką. Maja na celu 
ukształtowanie pojęcia liczby, odróżnianie znaków 
matematycznych oraz doskonalenie techniki 
rachunkowej. Podczas zabawy dzieci rozwiązują na 
planszy działania matematyczne. Każdy prawidłowy 
wynik to przesunięcie pionka na planszy bliżej mety. 
Plansza szara to łatwiejsza wersja gry. Jest to pomoc 
w edukacji wczesnoszkolnej, matematyka z zakresu 
klasy 0 i I. Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku 
6-7 lat. Plansza niebieska to trudniejsza wersja gry. 
Jest to pomoc w edukacji wczesnoszkolnej, 
matematyka z zakresu klas: I, II i III. Gra 
przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-9 lat. Same 
liczmany mogą posłużyć do poznawania liczb i 
znaków. Liczmany można również dowolnie 
wykorzystywać, do tworzenia własnych zabaw 
matematycznych. 
Zawartość: 
-dwustronna plansza-  
-4 pionk- 
-kostka do gry- 
-45 liczmanów 
-55 kart z działaniami- 
-ściągawka z wynikami 
- instrukcja 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

zestaw 

  

3.  

Gra na utrwalanie czasowników lub równoważne : 
ruszaj do wyścigu, w którym trzeba wykazać się 
refleksem, spostrzegawczością i zdolnością 
szybkiego czytania. Podczas gry głównym zadaniem 
będzie znajdowanie i notowanie i wskazywanie 
słów, które są rozwiązaniem zadania z karty.  
Zawartość pudełka: 
- plansza do gry,  
- kostka do gry,  
- 4 pionki,  
- 55 kart z poleceniami,  
- notes,  
- instrukcja. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

zestaw 

  

4.  

Gra na utrwalanie rzeczowników lub równoważne : 
ruszaj do wyścigu, w którym trzeba wykazać się 
refleksem, spostrzegawczością i zdolnością 
szybkiego czytania. Podczas gry głównym zadaniem 
będzie znajdowanie i notowanie i wskazywanie 
słów, które są rozwiązaniem zadania z karty. 
Zawartość pudełka: 
- plansza do gry,  
- kostka do gry,  
- 4 pionki,  
- 55 kart z poleceniami,  
- notes,  
- instrukcja. 

 

3 zestaw 
  

5.  

Gra na utrwalanie przymiotników lub równoważne: 
ruszaj do wyścigu, w którym trzeba wykazać się 
refleksem, spostrzegawczością i zdolnością 
szybkiego czytania. Podczas gry głównym zadaniem 
będzie znajdowanie i notowanie i wskazywanie 
słów, które są rozwiązaniem zadania z karty. 
Zawartość pudełka: 
- plansza do gry,  
- kostka do gry,  
- 4 pionki,  
- 55 kart z poleceniami,  
- notes,  

 

3 zestaw 
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- instrukcja. 

6.  

Mistrz Słowa edukacyjna gra słowna lub 
równoważne przez co zamawiający rozumie 
pasjonującą grę słowną.  
 W trakcie swojej kolejki każdy z graczy stara się jak 
najszybciej ułożyć słowo z literek znajdujących się na 
wyrzuconych z kubka kostkach. Czas układania 
odmierzany jest zawsze przez klepsydrę. Po ułożeniu 
słowa określa się jego wartość punktową (wg 
podanej w instrukcji skali) i wpisuje do rubryki 
gracza w załączonym do gry notesie. Zwycięzcą 
zostaje ten kto zdobędzie najszybciej ustaloną 
wcześniej ilość punktów. Gra jest emocjonująca, 
zmusza uczestników do myślenia i koncentracji. 
Gracze z każdą rozgrywką poszerzają swoje 
słownictwo i utrwalają swoje zasady prawidłowej 
pisowni. Zawartość pudełka to 10 kostek, klepsydra, 
notes, długopis, kubek, worek, instrukcja. Gra 
przeznaczona dla 2 do 10 graczy, 

 

1 zestaw 
  

7.  

Gra edukacyjna Abalone lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie: grę edukacyjną w formacie  
300 x 360 x 50 mm . 
Dwóch graczy zasiada do sześciokątnej planszy z 
wgłębieniami, w której umieszcza się po 14 białych 
kul i 14 czarnych. Gracze na przemian popychają 
swoje kule tak, aby ostatecznie wypchnąć poza 
planszę 6 kul przeciwnika. Przepycha się 1, 2 lub 3 
swoje bile (znajdujące się w jednej linii) do przodu, 
do tyłu lub na boki, przy czym 2 moje bile mogą 
popchnąć 1 bilę przeciwnika, 3 moje bile mogą 
popchnąć do 2 bil przeciwnika. - - Dzięki ciężkim 
kulom i planszy z wgłębieniami gra wspaniale się 
nadaje do pociągu, a nawet na jacht! Kołysanie nie 
robi na niej większego wrażenia, bile twardo siedzą 
w swoich "gniazdkach". 

 

1 zestaw 
  

8.  

Cortex lub równoważne przez co zamawiający 
rozumie  
 Szybką i wesołą grę która wzmacnia pamięć, refleks 
i logiczne myślenie. W Cortex od 2 do 6 graczy 
będzie rywalizować ze sobą, szybko zgadując 
odpowiedzi na 8 rodzajów wyzwań, które rozwijają 
różne funkcje ludzkiego mózgu. Za prawidłowe 
odpowiedzi otrzymają części układanki, a pierwsza 
osoba, która zdobędzie wszystkie 4 części i ukończy 
swój obrazek mózgu, zostanie zwycięzcą! 
Gra posiada osiem rodzajów wyzwań. 
 
1. Pamięć - zakryj kartę dłonią i wymień 5 rzeczy, 
które na niej zauważyłeś. 
2. Kolor - zakryj kartę dłonią i określ, w którym 
przypadku słowo określające kolor napisane jest w 
swoim kolorze. 
3. Labirynt - zakryj kartę dłonią i powiedz, w którym 
rogu znajduje się wyjście z labiryntu! 
4. Koordynacja - jedną ręką zakryj kartę, a 
odpowiednim palcem drugiej dotknij wskazanej 
części ciała! 
5. Para - zakryj kartę dłonią i powiedz, który z wielu 
przedstawionych na niej obrazków wystąpił 
dwukrotnie! 
6. Częstotliwość - zakryj tę kartę i powiedz, który 
element występuje na niej najczęściej! 
7. Rozumowanie - zakryj kartę dłonią i powiedz, 
który kształt pasuje do pustego miejsca! 
8. Wyzwanie - gracz, który rozwiązał poprzednie 
wyzwanie musi zamknąć oczy i polegając wyłącznie 

 

1 zestaw 
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na zmyśle dotyku rozpoznać fakturę jednej ze 
specjalnych kart imitujących powierzchnię piłki do 
kosza, mchu, skóry lub innych materiałów. 
Zawartość pudełka:  
- 90 kart (74 karty testów, 6 kart wyzwań, 10 kart 
faktur z wytłoczeniami) 
- 6 układanek z obrazkiem mózgu (razem 24 
części)ub innych materiałów. Kod produktu: 
5902650610798 

9.  

Kostki Story Cubes lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie 9 sześciennych kostek 
wchodzących w skład gry, zawierających na swoich 
ściankach różnego rodzaju ilustracje. Zadaniem 
każdego z uczestników zabawy jest rzucenie 
wszystkimi kostkami, a następnie ułożenie własnej 
historii – jedynie na podstawie dziewięciu obrazków, 
które wskazały rzucone na stół kostki. W tej grze, w 
przeciwieństwie do wielu innych – nie ma 
nieprawidłowych odpowiedzi.  

 

4 zestaw 
  

10.  

Dixit lub równoważne przez co zamawiający rozumie 
rodzinną grę planszową 
Format:  
275x275x55 mm  
Zestaw do gry Dixit składa się z planszy z torem 
punktów wewnątrz pudełka, 84 karty, 6 pionków, 36 
znaczników głosowania oraz instrukcji w języku 
polskim. Szacowany czas pojedynczej gry wynosi 
około 30 minut.Liczba graczy: od 3 do 6 

 

4 zestaw 
  

11.  

Było sobie życie lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie Quiz z kołem fortuny - 
edukacyjna gra planszowa Gra umożliwia dołączenie 
do ekipy Mistrza i poznanie tajników organizmu 
człowieka.  
W pudełku znajduje się: 
plansza z kołem fortuny, 
45 kart, 
instrukcja. 

 

1 zestaw 
  

12.  

V-Sphere lub równoważne przez co zamawiający 
rozumie układankę logiczną dla fanów łamigłówek w 
każdym wieku! W skład wgry wchodzi osiem 
nieruchomych, zaokrąglonych trójkątów. Wokół 
siedmiu z nich znajduje się po dwanaście 
kolorowych, ruchomych, kwadratowych elementów 
układanki. Ósmemu trójkątowi towarzyszy 
jedenaście elementów i jedna pusta przestrzeń. To 
dzięki niej możemy przesuwać kolorowe kwadraciki i 
starać się rozwikłać układankę - otoczyć każdy duży 
kolorowy trójkąt małymi elementami w tym samym 
kolorze! 
Zawartość pudełka: 
1 precyzyjnie wykonana układanka 

 

1 zestaw 
  

13.  

Karciany Quiz !Karciany Kieszonkowiec Angielski 
Piece of Cake lub równoważne przez co zamawiający 
karcianą grę edukacyjna dla dorosłych i młodzieży 
od 15. roku życia, którzy opanowali język angielski 
na poziomie średnio zaawansowanym i 
zaawansowanym (poziom B1-C1). Wciągający quiz z 
zabawnymi dialogami i pytaniami pozwala na naukę 
172 angielskich idiomów! 
Podczas zabawy z quizem można poznać słownictwo 
przydatne podczas codziennych sytuacji czy rozmów 
ze znajomymi, a także idiomy pojawiające się w 
filmach i książkach.  

 

5 zestaw 
  

14 

Drewniane Szachy i Warcaby (wersja kompaktowa) 
lub równoważne przez co zamawiający rozumie  
zestaw 2 klasycznych gier. 
 Składana kasetka o rozmiarach 35 x 17,5 x 4,5 cm 

 

1 zestaw 
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ma na zewnątrz wypalaną 64-polową szachownicę 
nadającą się zarówno do gry w szachy, jak i w 
warcaby. 
Wewnątrz kasetka posiada komory: dwie większe do 
przechowywania figur szachowych oraz dodatkową, 
przeznaczoną na krążki warcabów. 
Zarówno figury, jak i krążki do warcabów wykonane 
są z drewna grabowego. 
 

 
RAZEM: 

   
  

2. Wymieniony w niniejszym załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 

3. Oświadczam (y), że  
1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  
2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki udziału, 
3) zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) 

konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag, 
4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 
5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  
6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane 

z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 6. 
7) Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, wyszczególnione we 

wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. 
4. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy ............................................................................................. 
 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz 305 kk 
 
 

 

 

………………………………………..       ..................................  

(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1g do zapytania ofertowego znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 7 

 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika): 

1.  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………….. 

Pełna nazwa:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  

Adres: …………………………… kod … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

NIP … … … … … … … … … … … REGON … … … … … … … . .  tel.: … … … … … … … … … … … … …  

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym 

postępowaniem 

fax: … … … … … … … … … … . .  e-mail… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę pomocy 

edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”; część 7. Pomoce do nauki dzieci 

o specjalnych potrzebach. Pozycja budżetowa 62. Postępowanie znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 

składam(y) niniejszą ofertę: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 7 i na warunkach płatności określonych w 

zapytaniu ofertowym za łączną cenę: ……………………………………………………. PLN brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………… zł ……………………/100 brutto), zgodnie z załączoną kalkulacją 

szczegółową: 

Lp. Przedmiot zamówienia  
Nazwa 

producenta7 
Ilość j.m. 

Jednostkowa 
Cena 

ryczałtowa 
brutto 

Wartość brutto 
(kol.4x6) 

1 2  4 5 6 7 

1.  

Barwniki w proszku brązowy jasny lub równoważny 
przez co zamawiający rozumie łatwy w użyciu i 
bardzo wydajny barwnik spożywczy w proszku. 
Świetny do barwienia wszelkiego rodzaju mas 
cukierniczych, można go także rozpuścić w kilku 
kroplach wody lub alkoholu i malować nim 
powierzchnię marcepanu/lukru plastycznego przy 
użyciu pędzelka. 

 

2 Szt.   

2.  

Barwniki w proszku zielony ciemny lub 
równoważny przez co zamawiający rozumie łatwy 
w użyciu i bardzo wydajny barwnik spożywczy w 
proszku. Świetny do barwienia wszelkiego rodzaju 
mas cukierniczych, można go także rozpuścić w 
kilku kroplach wody lub alkoholu i malować nim 
powierzchnię marcepanu/lukru plastycznego przy 
użyciu pędzelka 

 

 
 

2 
 
 

Szt.   

3.  

Barwniki w proszku niebieski lub równoważny 
przez co zamawiający rozumie łatwy w użyciu i 
bardzo wydajny barwnik spożywczy w proszku. 
Świetny do barwienia wszelkiego rodzaju mas 
cukierniczych, można go także rozpuścić w kilku 
kroplach wody lub alkoholu i malować nim 
powierzchnię marcepanu/lukru plastycznego przy 

 

2 szt   

                                                 
7 Brak podania w załączniku nr 1G do ZO tabela - nazwy producenta oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty  
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użyciu pędzelka. 

4.  

Barwniki w proszku żółty ciemny lub równoważny 
przez co zamawiający rozumie łatwy w użyciu i 
bardzo wydajny barwnik spożywczy w proszku. 
Świetny do barwienia wszelkiego rodzaju mas 
cukierniczych, można go także rozpuścić w kilku 
kroplach wody lub alkoholu i malować nim 
powierzchnię marcepanu/lukru plastycznego przy 
użyciu pędzelka. 

 

2 szt   

5.  

Barwniki w proszku czerwony makowy lub 
równoważny  
przez co zamawiający rozumie łatwy w użyciu i 
bardzo wydajny barwnik spożywczy w proszku. 
Świetny do barwienia wszelkiego rodzaju mas 
cukierniczych, można go także rozpuścić w kilku 
kroplach wody lub alkoholu i malować nim 
powierzchnię marcepanu/lukru plastycznego przy 
użyciu pędzelka. 

 

2 szt   

6.  

Barwniki w proszku fioletowy lub równoważny 
przez co zamawiający rozumie łatwy y w użyciu i 
bardzo wydajny barwnik spożywczy w proszku. 
Świetny do barwienia wszelkiego rodzaju mas 
cukierniczych, można go także rozpuścić w kilku 
kroplach wody lub alkoholu i malować nim 
powierzchnię marcepanu/lukru plastycznego przy 
użyciu pędzelka. 

 

2 szt   

7.  

TALERZ PAPIEROWY JEDNORAZOWY przez co 
zamawiający rozumie tradycyjne talerze papierowe 
jednorazowe białe, sztywne. Średnica 15 cm. 
Opakowanie 100 szt. Znakomite na przyjęcia 
urodzinowe, kids party, pikniki, grille itp. 

 
 

2 
 
 

opakow
anie 

  

8.  

KUBEK JEDNORAZOWY STYROPIANOWY przez co 
zamawiający rozumie kubki styropianowe do 
ciepłych napojów. W sam raz do do 
herbaty/kawy.Białe. Jednorazowe. Pojemność 250 
ml. Opakowanie 50 szt. Idealne na pikniki, imprezy 
plenerowe, grille itp. 

 

4 
opakow

anie 
  

9.  
Półmisek aluminiowy owalny przez co zamawiający 
rozumie półmisek aluminiowy owalny średni 44 
cm. 1 opakowanie - 10 szt.  

 
2 

Opkowa
nie 

  

10.  

Talerze plastikowe, jednorazowe przez co 
zamawiający rozumie talerze jednorazowe proste 
to doskonałe rozwiązanie na przyjęcia rodzinne lub 
w gronie znajomych Świetnie sprawdzą się 
zwłaszcza podczas kempingów, biwaków, garden 
party oraz ognisk. Są nie tylko praktyczne i trwałe, 
ale również proste w przechowywaniu. 22 cm. 1 
opakowanie- 6 szt. 
 

 

10 szt   

11.  

Folia Ochronna Malarska przez co zamawiający 
rozumie malarską folię GRUBA LDPE 4x5m Grubość 
67 mikronów Plandeka malarska ochronna gruba, 
wygodna do rozkładania. Doskonale zabezpiecza 
przed farbą, płynem, kurzem itp. Folie malarskie 
nadają się do wstępnego zabezpieczenia 
materiałów budowlanych oraz otworów okiennych, 
można je stosować jako osłonę podłóg.  

 

20 szt   

12.  
Rurki proste Ø 8 mm, 24 cm czarne, sztywne, 
opakowanie- 500 szt.  

 
1 op.   

13.  

Słomki papierowe "Stripes mix" Shake kolorowe 
pasy lub równoważne przez co zamawiający 
rozumie słomki do wszelkiego rodzaju napojów. 
Świetna alternatywa dla mało ekologicznych 
słomek plastikowych. 
Świetnie sprawdzają się na wszelkiego rodzaju 
imprezach, czy eventach. 

 

2 op   
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Dłuższe i szersze od standardowych słomek. 
Idealne do shake'ów 
Mogą służyć zarówno do kolorowych drinków oraz 
jako ozdoba do koktajli dla dzieci. 
Rozmiar: 
Długość - 21cm 
Średnica - 8mm 
Tworzywo - papier 
opakowanie 100 sztuk 

14.  

"Kreatywny zestaw papierów lub równoważne 
przez co zamawiający rozumie zestaw papierów o 
wymiarach 
 • 100 szt. wym. 50 x 70 cm (300272, 220 g/m2)  
• 50 szt. wym. 50 x 70 cm (300275, 220 g/m2)  
• 100 szt. format: A3 (111023, 200 g/m2) brystol 
mix  
• 20 szt. format: A2 (534009, 200 g/m2) brystol 
mix  
• 300 szt. format: A4 (300273, 220 g/m2)  
• 200 szt. format: A4 (111044, 115 g/m2) papier 
wycinankowy nabłyszczany  
• 3 kpl. bibuła B3 (018002) " 

 

1 zestaw   

15.  

Torebki strunowe przez co zamawiający rozumie 
torebki 100x120 mm op.100szt. z wygodnym 
zamknięciem strunowym umożliwiają wielokrotne 
korzystanie z woreczka.  
Torebki strunowe na nakrętki, woreczki zamykane 
na śruby, torebeczki na uszczelki, woreczki foliowe 
zamykane na lampy, woreczki foliowe 
antyelektrostatyczne z żyłką na elementy instalacji 
elektrycznej lub na elementy elektroniczne, torebki 
foliowe ze struną na broszury reklamowe, ulotki 
lub instrukcje obsługi, woreczki strunowe na 
spinacze, paski gumowe, etykietki lub kartki 
pocztowe, w torebki ldpe pakuje się też taśmy 
klejące, gwoździe i ściereczki, w woreczki 
polietylenowe do pakowania nici do szycia oraz 
haczyki wędkarskie, itp. 

 

2 
Opakow

anie 
  

16.  

Cekiny – przez co zamawiający rozumie duży 
zestaw w rożnych kształtach i kolorach. Cekiny do 
ozdabiania prac plastycznych. W plastikowym 
słoiku.  
• poj. ok. 220 g 

 

4 szt   

17.  

"Wyprawka kreatywna- przez co zamawiający 
rozumie  
zestaw różnorodnych produktów do urozmaicenia 
prac plastycznych dla całej grupy. Zestaw zawiera:  
• Kółka do origami-zestaw mix, 2800 szt. (546007) 
1 kpl.  
• Duży mix kwadratów do origami, 2100 szt. 
(546008) 1 kpl.  
• Pompony, 100 szt. (526003) 1 kpl.  
• Kolorowe druciki, 100 szt. (526012) 1 kpl.  
• Oczka mix, 10 g (523021) 1 kpl.  
• Piankowe kształty 1000 szt. (610001) 1 kpl.  
• Przedszkolny blok rysunkowy A1, 30 ark. 
(111005) 1 kpl.  
• Tektura falista kolorowa A4, 10 ark. (570008) 1 
kpl.  
• Jednokolorowy papier przestrzenny, 3 ark. 
(300093) 1 kpl.  
• Tektura strecz kolory, 5 ark. (300054) 1 kpl.  
• Cekiny małe jesień-zima, 40 g (523032) 1 kpl.  
• Cekiny małe wiosna-lato, 40 g (523033) 1 kpl.  
• Kulki styropianowe śr. 7 cm, 10 szt. (252002) 2 
kpl.  
• Brokatowe pudełeczko, 80 g (523008) 1 szt.  

 

4 zestaw   
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• Klej introligatorski, 60 g (018075) 1 szt. " 

18.  

Oczka Mix lub równoważne przez co zamawiający 
rozumie oczka o - śr. od 0,5 cm - małe oczka z 
czarnymi źrenicami służące do ozdabiania prac 
plastycznych.  
Opakowanie - 10 g  

 

4 
opakow

anie 
  

19.  

Klej czarodziejski lub równoważny przez co 
zamawiający rozumie klej wielofunkcyjny, gęsty, 
bezpieczny i nietoksyczny. Klei większość 
porowatych powierzchni takich jak: papier i 
tkaniny, a także drewno i ceramikę. Po wyschnięciu 
robi się przezroczysty. Stosowanie na czystych, 
suchych powierzchniach w temperaturze powyżej 
15 stopni. W przypadku drewna i ceramiki należy 
zostawić do wyschnięcia na co najmniej 35 min., a 
najlepiej na całą noc. 

 

4 szt   

20.  

Pompony przez co zamawiający rozumie pompony 
służące do tworzenia strojów, upominków, 
prezentów, ozdabiania prac plastycznych. 
• 8 kolorów  
• wym. od 1,5 do 3 cm  
Opakowanie- 100 szt. 

 

8 zestaw   

21.  

Druciki mix lub równoważne przez co zamawiający 
rozumie miękkie, łatwe do wyginania druciki, z 
których można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać bezpośrednio 
do kartonu - tworząc barwne, pluszowe obrazy. 
Łącząc druciki z pomponami , guzikami lub 
drewnianymi kulkami można stworzyć pajacyki, 
kukiełki i inne postacie. 
1 opakowanie 250 szt. " 

 

4 
Opakow

ania 
  

22.  

"Brokatowe pudełeczko lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie -Pudełeczko z 6 
przegródkami wypełnione brokatem w różnych 
kolorach.  
• śr. 6,5 cm  
• wys. 7,7 cm  
• 80 g" 

 

4 szt   

23.  
Drewniane patyczki przez co zamawiający rozumie 
drewniane patyczki do szaszłyka o dł. 20cm, 
opakowanie 1000szt 

 
1 

opakow
anie 

  

24.  
Wykałaczki drewniane przez co zamawiający 
rozumie drewniane wykałaczki o dł. 65mm 
opakowanie 1000 sztuk  

 
1 

opakow
anie 

  

25.  

Duże cekiny-przez co zamawiający rozumie różne 
kształty i kolory cekinów do ozdabiania prac 
plastycznych. W plastikowym słoiku. • poj. ok. 220 
g 

 

2 szt   

26.  

Tempera 6l lub równoważne przez co zamawiający 
rozumie farby doskonałe do pracy w przedszkolu i 
szkole, łatwo rozprowadzają się i dobrze kryją. 
Bogata paleta kolorów i odpowiednio gęsta 
konsystencja zapewniają swobodne malowanie. 
Farby są na bazie wody. Dostępne w zestawach lub 
pojedynczo.  
• 6 szt.  
• poj. 1000 ml 

 

4 
opakow

ania 
  

27.  

Kuferek na cały rok lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie bogaty zestaw przyborów 
plastycznych do tworzenia, na cały rok, składający 
się z 322 elementów: • 8 szt. kolorowego papieru 
(25 x 35 cm, 130 g/m2) • 4 szt. kolorowych brystoli 
(25 x 35, 220 g/m2) • 5 szt. papierów 
dekoracyjnych (25 x 35 cm, 250 g/m2) • 1 papieru 
tęczowyuego (25 x 35 cm, 300 g/m2) • 2 szt. 

 

4 zestaw   
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transparentnych papierów z motywami (25 x 35 
cm, 115 g/m2) • 6 szt. tektury falistej (25 x 35 cm) 
• 13 szt. bibuły (25 x 35 cm, 20 g/m2) • 50 szt. 
składanego papieru (14 x 14 cm) • 4 szt. białego 
papieru wodoodpornego (20 x 20 cm) • 140 
kartonowych pasków (8 mm x 34,5 cm) • 30 
kamyczków • 40 elementów z folii piankowej • 19 
naklejek 3D 

28.  

Kredki Bambino lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie kredki składające się z 10 
kolorów (żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, 
fioletowy, jasnozielony, jasny i ciemny niebieski, 
brązowy, czarny) • po 6 sztuk każdego koloru • dł. 
12 cm • śr. rysika 0,5 cm • wym. pudełka 13 x 12 x 
7 cm. 

 

2 
Opakow

ania 
  

29.  

"Taca malarska " lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie podstawę z tworzywa 
sztucznego, pomocna przy malowaniu palcami, do 
mieszania farb. Przydatna również do działań 
plastycznych z koralikami, drobnymi elementami, 
które pozostaną w zasięgu dziecięcej ręki. • wym. 
40 x 30 x 3 cm 

 

4 szt   

30.  

"Zestaw pędzli do malowania- przez co 
zamawiający rozumie pędzle w różnych rozmiarach 
z naturalnym włosiem, składający się z 12 szt. 
pędzli o okrągłych końcówkach i 12 szt. o płaskich 
końcówkach.  
• 24 szt.  

 

4 zestaw   

31.  

Glina biała samoutwardzalna lub równoważne 
przez co zamawiający rozumie gotową do użycia 
plastyczną masę, która twardnieje na powietrzu. 
Glina samoutwardzalna najlepiej nadaje się do 
wykonywania małych form rzeźbiarskich. Można z 
niej wykonać formy pełne typu: figurki, miski, 
talerze ozdobne, płaskorzeźby na płytkach oraz 
biżuterię (wisiorki, korale, broszki).  
Na gładkich powierzchniach można też bez trudu 
odciskać rozmaite wzory. Czas wysychania 
gotowych wyrobów zależy od ich grubości oraz 
warunków suszenia. W razie potrzeby dla 
uzyskania odpowiedniej konsystencji glinę należy 
zwilżyć wodą. Wykonane z gliny samoutwardzalnej 
przedmioty, po wyschnięciu można malować 
farbami 
1 szt= 500 g 

 

10 szt   

32.  

Grube pędzelki lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie - zestaw 12 szt. pędzli 
wykonanych z tworzywa sztucznego i naturalnego 
włosia.  
• 12 szt.  
• 4 kolory  
• dł. 13,5 cm  
• śr. 1,9 cm" 

 

6 zestaw   

33.  

Kolorowy brystol A4 przez co zamawiający rozumie 
brystol w formacie A4 składający się z:  
 -250 arkuszy  
 - 25 kolorów  
 - 300 g/m2 

 

1 szt   

34.  

Sanity- szklany zakraplacz lub równoważne przez 
co zamawiający rozumie wyrób medyczny, 
precyzyjny,  
higieniczny i bezpieczny, prosty w użyciu. Służy do 
przenoszenia i odmierzania płynów oraz ich 
bezpiecznego aplikowania do oka, ucha lub nosa. 
 Wykonany jest ze szkła. Urządzenie jest 
higieniczne, pozwala aplikować dokładnie taką 
dawkę płynu na jakiej nam zależy. 

 

10 szt   
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 RAZEM       

 

2. Wymieniony w niniejszym załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku 
polskim. 

3. Oświadczam (y), że  
1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  
2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki udziału, 
3) zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz 

zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag, 
4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 
5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  
6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie 

koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 7. 
7) Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, 

wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. 
4. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy ............................................................................................. 
 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 305 kk 
 
 

………………………………………..       ..................................  

(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 

 



 
 

Strona 41 z 56 

Załącznik nr 1h do zapytania ofertowego znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 8 

 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika): 

1.  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………….. 

Pełna nazwa:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  

Adres: …………………………… kod … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

NIP … … … … … … … … … … … REGON … … … … … … … . .  tel.: … … … … … … … … … … … … …  

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym 

postępowaniem 

fax: … … … … … … … … … … . .  e-mail… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę pomocy 

edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”; część 8. Wyposażenie pracowni 

matematycznej- do zajęć matematycz. + przyrodniczych w projekcie - wartość jed. poniżej 3,5 tyś. Pozycja budżetowa 63. 

Postępowanie znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 

składam(y) niniejszą ofertę: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 8 i na warunkach płatności określonych w 

zapytaniu ofertowym za łączną cenę: ……………………………………………………. PLN brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………… zł ……………………/100 brutto), zgodnie z załączoną kalkulacją 

szczegółową: 

Lp. Przedmiot zamówienia  
Nazwa 

producenta8 
Ilość j.m. 

Jednostkowa 
Cena 

ryczałtowa 
brutto 

Wartość brutto 
(kol.4x6) 

1 2  4 5 6 7 

1.  

Gry matematyczne lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie pomoc dydaktyczną do 
wykorzystania w szkole i w domu. W skład zestawu 
wchodzą gry: Która godzina? (48 kart, 40 żetonów, 
zegar z ruchomymi wskazówkami), Szybkie oczko 
(plansza oraz 84 kartoniki), Gry karciane (80 kart), 
Loteryjka (8 plansz oraz 72 kartoniki), Znajdź mnie 
(plansza oraz 40 kartoników), Tabliczka mnożenia 
(plansza oraz karty do wypełniania), 4 pionki, 2 kostki 
tradycyjne, kostka z liczbami dwucyfrowymi. Gry 
pokazują sposoby utrwalania wiadomości i 
umiejętności matematycznych, inspirują także do 
podejmowania własnych prób tworzenia zabaw 
matematycznych. Przeznaczone są dla uczniów klas 
IV-VI. Znajdą zwolenników wśród aktywnych 
terapeutów pedagogicznych, ciekawych i twórczych 
nauczycieli, a także wśród osób, które będą chciały 
po prostu zagrać. 

 

1 Szt.   

2.  

Suwak do prezentacji układu dziesiątkowego lub 
równoważny równoważne przez co zamawiający 
rozumie suwak przeznaczony jest do nauczania: 
-przedszkolnego 

 

1 szt 
  

                                                 
8 Brak podania w załączniku nr 1A do ZO tabela - nazwy producenta oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty  
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-szkoły podstawowej 
-przedmiotu matematyki 
Pozwala na wykonanie różnych ćwiczeń związanych z 
systemem zapisywania liczb w dziesiątkowym 
układzie pozycyjnym np: 
-zapisywanie liczb z uwzględnieniem wpisywania cyfr 
w odpowiednim układzie (rzędzie) 
(dla ułatwienia 3 rodzaje kolorów w poszczególnych 
rzędach) 
-odwzorowanie wcześniej przygotowanych liczb 
-rozwiązywania działań dodawania, odejmowania, 
mnożenia. 
Suwak umożliwia zapisywanie liczb w milionach. 
Odwrócenie dolnej listwy na stronę „B” pozwala 
wykonać ćwiczenie w tysiącach do 3 miejsc po 
przecinku. 

3.  

Dwustronna oś liczbowa z mocnego winylu przez co 
zamawiający rozumie iż , z jednej strony zapis 
poziomy, a z drugiej zapis pionowy liczb od -25 do 
+25. Oś można zawiesić lub położyć na ławce. 
Ćwiczenia na osi pozwalają zrozumieć pojęcie liczby 
ujemnej oraz przeprowadzić podstawowe działania 
arytmetyczne na liczbach ujemnych. Naukę 
uatrakcyjniają dmuchane kostki oraz magnetyczne 
strzałki. Po osi można pisać mazakiem sucho 
ścieralnym.  
Zawartość zestawu:  
oś winylowa 122 x 20,3 cm ,2dmuchane kostki  
 

 

1 szt 
  

4.  

Dwustronne koła przez co zamawiający rozumie koła, 
które wyrażają każdą część ułamkową zapisem 
ułamka dziesiętnego oraz procentu. Pozwala to 
ukazać ekwiwalentność różnych zapisów 
ułamkowych.  
Zawartość: 51 elementów z folii magnetycznej - 9 
kolorów - sr. 20 cm 

 

1 szt 
  

5.  

Kości magnetyczne przez co zamawiający rozumie 
zestaw w którym znajduje się 162 kolorowych kostek 
z cyframi, kropkami i znakami matematycznymi, 
które można wykorzystać jako pomoc na zajęciach z 
matematyki oraz przy różnych grach towarzyskich. 

 

2 zestaw 
  

6.  

Magnetyczne pieniądze lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie zestaw pieniędzy które można 
mocować za pomocą magnesu. Stwarza liczne 
możliwości zastosowania, na przykład podczas 
zabawy w sklep. Za pomocą zamieszczonego pakietu: 
• dzieci zapoznają się z obrazem bilonu (monet) i 
banknotów, 
• doskonalą przeliczanie i porównywanie 
prezentowanych wartości • utrwalają miana 
pieniężne (złotówki, grosze), • pomagają 
wizualizować sytuacje zadaniowe dotyczące obliczeń 
pieniężnych, 
• rozwijają zrozumienie pojęcia wyrażeń 
dwumianowanych, • doskonalą zrozumienie 
wielokrotności i zawierania się mniejszych wartości 
pieniężnych w większych nominałach. 
W składzie produktu znajduje się 117 sztuk 
banknotów i monet oraz instrukcja z 4 
przykładowymi zabawami z wykorzystaniem 
dołączonych do zestawu pieniędzy. Monety i 
banknoty w zestawie: 
• 200 zł: 3 szt. • 100 zł: 3 szt. • 50 zł: 4 szt. • 20 zł: 4 
szt. • 10 zł: 6 szt. • 5 zł: 6 szt. • 2 zł: 8 szt. • 1 zł: 16 
szt. • 50 gr: 10 szt. • 20 gr: 5 szt. • 10 gr: 10 szt. • 5 
gr: 13 szt. • 2 gr: 17 szt. •1 gr: 12 szt. 

 

2 zestaw 
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7.  

Metalowa waga, z płaskimi szalkami lub równoważne 
przez co zamawiający rozumie wagę do ważenia 
różnorodnych zabawek, materiałów, jedzenia itp.  
• wym. 16 x 49 cm x 20 cm  
• nośność 5 kg. 
 

 

1 szt 
  

8.  

 Zestaw odważników w pudełku przez co 
zamawiający rozumie zestaw 8 odważników:  
•1x1g  
•2x2g  
•1x5g  
•2x10g  
•1x20g  
• 1 x 50g 
 

 

2 zestaw 
  

9.  
Zestaw odważników w kartonowym pudełku przez co 
zamawiający rozumie Zestaw 4 odważników:  
•1x500g •2x200g • 1 x 100g 

 
1 zestaw 

  

10.  

Zestaw kolorowych, drobnych piłeczek i patyczków 
różnych rozmiarów przez co zamawiający rozumie 
zestaw do tworzenia przestrzennych konstrukcji 
geometrycznych lub równoważne  
• 40 szt. czerwonych patyczków o dł. 12,5 cm  
• 40 szt. niebieskich patyczków o dł. 10,5 cm  
• 40 szt. żółtych patyczków o dł. 8,2 cm  
• 40 szt. zielonych patyczków o dł. 6,9 cm  
• 45 szt. fioletowych patyczków o dł. 5,3 cm  
• 45 szt. pomarańczowych patyczków o dł. 3,3 cm  
• 80 szt. piłeczek z otworami w 6 kolorach  
• 330 elem.  
• plastikowe pudełko do przechowywania o wym. 20 
x 16 x 5 cm 
• od 6 lat 

 

1 zestaw 
  

 
RAZEM  

   
  

 

2. Wymieniony w niniejszym załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku 
polskim. 

3. Oświadczam (y), że  
1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  
2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki udziału, 
3) zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz 

zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag, 
4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 
5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  
6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie 

koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 8. 
7) Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, 

wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. 
4. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy ............................................................................................. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 
305 kk 
 

 

 

………………………………………..       ..................................  

(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1i do zapytania ofertowego znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 9 

 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika): 

1.  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………….. 

Pełna nazwa:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  

Adres: …………………………… kod … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

NIP … … … … … … … … … … … REGON … … … … … … … . .  tel.: … … … … … … … … … … … … …  

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym 

postępowaniem 

fax: … … … … … … … … … … . .  e-mail… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę pomocy 

edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”; część 9. Wyposażenie pracowni 

eksperymentalnej (urządzanie interaktywne) wartość jednost. pow. 3,5 tyś. Pozycja budżetowa 66. Postępowanie znak: ZO 

11/JS/FRWIM/2019 

składam(y) niniejszą ofertę: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 9 i na warunkach płatności określonych w 

zapytaniu ofertowym za łączną cenę: ……………………………………………………. PLN brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………… zł ……………………/100 brutto), zgodnie z załączoną kalkulacją 

szczegółową: 

lp. Przedmiot zamówienia 
Nazwa 

producenta9 
Ilość j.m. 

Jednostkowa 
Cena ryczałtowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

(kol.4x6) 

1 2  4 5 6 7 

1 

Globus średnica 40 cm. 
- Globus fizyczny świata. 
Gwarancja 2 lata 
 

 

6 Szt.   

2 

Lampa. 
- Lampka biurkowa LED lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie bezcieniową lampkę, 
idealna na biurko wyposażona w diody LED 
zapewniające rozproszone, bezcieniowe światło.  
Minimalne parametry: 
Moc LED: 4W 
Zasilanie: AC 220-240V; 50/60Hz; 12VDC/0,42A 
Strumień świetlny: 280 lumenów 
Temperatura barwowa: 4000K 
Diody LED: typ SMD, 16 sztuk 
Gwarancja 2 lata 
 

 

6 Szt.   

4 

Komórka roślinna przez co zamawiający rozumie  
model komórki roślinnej na podstawie. Pomoc 
dydaktyczna idealnie nadaje się do demonstracji 
podczas zajęć. Wymiary: 30x20x51cm 
Gwarancja 2 lata 

 

1 Szt.   

                                                 
9 Brak podania w załączniku nr 1A do ZO tabela - nazwy producenta oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty  
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5 

Dwustronna lupa przez co zamawiający rozumie 
Wygodną lupę do obserwowania przedmiotów i 
żyjących organizmów z góry i z boku. 
 

 

10 Szt.   

6 

Peryskop lub równoważne przez co zamawiający 
rozumie urządzenie posiadające 5-krotne 
powiększenie i regulowaną wysokość, dzięki 
czemu można zobaczyć przedmioty znajdujące się 
po za polem widzenia obserwatora lub zakrytymi 
przeszkodami. 
Gwarancja 2 lata 
 

 

3 Szt.   

7 

Mikroskop oko x 60 lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie mikroskop o minimalnych 
parametrach technicznych: 
- zoom cyfrowy 60x. Powiększenie optyczne 60x. 
Lampka LED do podświetlania preparatów, sensor 
CMOS o rozdzielczości 300K pixeli, przycisk do 
szybkiego zapisywania obrazów, sterowniki. 
Gwarancja 2 lata 
 

 

1 Szt.   

8 

Mikroskop przez co zamawiający rozumie 
Mikroskop spełniający poniższe parametry 
techniczne:  
- Mikroskop ze szklaną optyką, zakresem 
powiększeń 40x-400x (z opcjonalnym okularem 
nawet 640x), solidnym, metalowym statywem, 
łatwym do przenoszenia, stolikiem mechanicznym, 
z możliwością precyzyjnego przesuwu preparatu, z 
naniesioną podziałką - zdecydowanie ułatwia to 
pracę młodemu użytkownikowi z preparatem w 
stosunku do mikroskopów z łapkami tylko 
trzymającymi preparat, współosiowymi śrubami 
mikro i makro, 
Gwarancja 2 lata 

 

1 Szt.   

9 

Mikroskop przez co zamawiający rozumie 
Mikroskop spełniające poniższe parametry 
techniczne:  
Mikroskop ze szklaną optyką, zakresem 
powiększeń 40x-400x (z opcjonalnym okularem 
nawet 640x) 
Gwarancja 2 lata 

 

1 Szt.   

10 

Preparaty biologiczne przez co zamawiający 
rozumie  
 zestaw 50 preparatów biologicznych w 
plastikowym pudełku. Zestaw zawiera zarówno 
tkanki roślinne, jak i zwierzęce - profesjonalnie 
barwione i przygotowane 
 

 

1 zestaw   

11 

Preparaty biologiczne przez co zamawiający 
rozumie  
zestaw 100 preparatów biologicznych, idealny dla 
szkół na każdym poziomie oraz zaawansowanych 
miłośników biologii. Zestaw stu gotowych do 
użytku preparatów biologicznych. 
 

 

1 zestaw   

12 

Fantom dziecięcy przez co zamawiający rozumie  
lekki i bardzo realistyczny wizualnie oraz w dotyku 
manekin do treningu resuscytacji krążeniowo-
oddechowej, AED ze wskaźnikiem diodowym oraz 
do usuwania ciał obcych z dróg oddechowych z 
torsem dziecka. Doskonale odzwierciedla 
anatomię dziecka, a za pomocą punktów 
orientacyjnych na torsie można łatwo odnaleźć 
odpowiednie miejsce kompresji lub zastosowania 

 

1 Szt.   
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elektrod od defibrylatora. Dodatkowym atutem 
jest także możliwość ćwiczeń z zakresu pierwszej 
pomocy przy zadławieniach. 
Gwarancja 2 lata 

13 

Korpus z głową 40 el .lub równoważne przez co 
zamawiający rozumie model tułowia człowieka (40 
częściowy) wykonany z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego umieszczony na podstawie. Model 
podzielony jest na 2 części reprezentujące obie 
płcie. Lewa strona modelu przedstawia układ 
mięśni i ścięgien. Przednia część klatki piersiowej 
zdejmowana, dzięki czemu możliwe jest wyjęcie 
każdego organu i bezpośrednie zapoznanie się z 
jego budową. 
Gwarancja 2 lata 

 

1 Szt.   

 RAZEM      

2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 

1) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania 
(np. kabel zasilający, kable podłączeniowe itd.) 

2) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach 
określonych we wzorze umowy 

3) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub 
telefonicznie. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych oraz nośników oprogramowania (jeżeli producent takie 
przewidział). 

5) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oraz w razie konieczności inne symbole/numery wyspecyfikowanego 
sprzętu i oprogramowania, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanego sprzętu. 

6) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń – do Protokołu Odbioru Jakościowego,  
7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu. 
8) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru.  
9) Wykonawca musi podczas dostaw uwzględnić specyfikę pracy placówek, do których dostarcza sprzęt, tj. konieczność dostaw 

po godzinach przebywania dzieci w salach przedszkolnych lub uzgodnienia przebiegu dostawy i montażu tak żeby nie 
zwiększać ryzyka wypadku w placówkach objętych dostawami.  

3. Oferowany okres przedłużenia gwarancji i rękojmi w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji i rękojmi dla wszystkich 
pomocy wskazanych w załączniku nr 1i do ZO 11/JS/FRWIM/2019 wynosi …………………… miesięcy. 

4. Oświadczam (y), że  

1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  

2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki udziału, 

3) zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz 
zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag, 

4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 

5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  

6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie 
koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 9. 

7) Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, 
wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. 

5. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy ............................................................................................. 
 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 305 kk 
 
 

………………………………………..       ..................................  

(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019- Wzór/projekt umowy; 

UMOWA nr ………………… 

Zawarta w dniu ……………………… w Iławie 

pomiędzy: 

Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur, z siedzibą ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława, NIP 744-16-92-752, REGON 280024779, 

realizującą projekt „Jestem SOBĄ w mojej szkole” nr projektu RPWM.02.02.01-28-0170/17 współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego reprezentowaną przez: 

……………………………………………………… 

dalej zwaną „Zamawiającym” 

a 

.................................................................................................................................... 

nr KRS/Ewidencji Działalności Gospodarczej/PESEL ......................................................, NIP........................., 

REGON..................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

............................................................................ 

……………………………………………………………………….. 

Na podstawie przeprowadzonego rozeznania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych zostaje zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1.  

1. Zgodnie z wynikiem postępowania znak ZO 11/JS/FRWIM/2019 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z 

dnia …………….., Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy polegające na dostawie pomocy 

dydaktycznych dla uczestników projektu pt. „Jestem SOBĄ w mojej szkole” – część ............., zgodnie z 

charakterystyką sprzętu oferowanego przez Wykonawcę, zwanego dalej: „towarem” zgodnie ze złożoną ofertą, oraz 

warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia ceny. 

2. Towar, o którym mowa w ust.1 musi być dostarczony i zainstalowany w odpowiednich ilościach i spełniać normy 

bezpieczeństwa oraz parametry techniczne określone załączniku nr 1...... do Zapytania Ofertowego, opisującego 

cechy techniczno-jakościowe przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca dostarczy do:  

1) Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych, Fijewo 85, 14-260 Lubawa woj. warmińsko-mazurskie 

towar/materiały/sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie wraz ze sterownikami oraz oryginalne 

oprogramowanie wraz z licencjami. 

4. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy (dostawy) określają:  

1) Niniejsza umowa. 

2) Zapytanie ofertowe - dokumenty te stanowią integralną część umowy.  

5. Przedmiot zamówienia realizowany jest zgodnie z projektem systemowym realizowanym w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.02.00 Podniesienie 

jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. 

 

§ 2. Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do 14 dni od podpisania umowy. 

§ 3.  

1. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 7 dni przed tym terminem. 
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2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do
10

:  

1) Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych 

Zamawiający dokona odbioru ilościowego całości towaru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z towarem karty gwarancyjne10 (jeżeli dotyczy). 

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór towaru będzie Protokół Odbioru Jakościowego, w protokole będą wymienione 

nazwy towaru oraz ilości.  

5. Integralną częścią protokołów odbioru stanowić będą dla dostarczonych w ramach dostaw urządzeń wymagane 

dokumentacje, certyfikaty jakości, dokumentacje techniczne, dokumenty licencyjne, instrukcje obsługi w języku 

polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji. 

6. Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności zapewnić dostawę, rozładunek i wniesienie dostarczanego towaru do 

budynku w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest: 

1) niezgodny z opisem zawierającym specyfikację techniczną oferowanego towaru (załącznik nr 1… do ZO) lub nie 

kompletny,  
2) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia. 

Zamawiający odmówi odebrania części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny 

odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, 

wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 
8. W przypadku innych uwag (zastrzeżeń) Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający 

wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu umowy wraz z określeniem 

terminu dostarczenia przedmiotu umowy nowego wolnego od wad.  

9. Osobą upoważnioną do nadzoru technicznego, realizacji umowy oraz odbioru towaru i wykonanej instalacji ze strony 

Zamawiającego jest10: 

1) Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych - …………………………………………………………………. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu, a koszt 

transportu do miejsca odbioru, wyładunku, montażu i uruchomienia10 (tam, gdzie dotyczy), zawarty jest w cenie 

wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy. 

11. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodny z minimalnymi parametrami wyszczególnionymi w załączniku nr 

1…. do ZO oraz pozostałymi ustaleniami ZO. 

§ 4. Warunki finansowe i wynagrodzenie 

1. Wartość dostaw, zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym i kalkulacją szczegółową wynosi brutto: 

………………………… zł (w tym podatek VAT) (słownie brutto: ………………………………………………………………………………………..) 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczony, zgodny z wymogami ZO i odebrany Protokołem Odbioru 

Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń) towar zgodnie z ilościami i po jednostkowych cenach ryczałtowych określonych w 

kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 1…. do ZO. 

3. Podstawa do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura oraz dokumenty odbioru ilościowego i jakościowego -

Protokoły Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń), podpisane przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Należność za wykonaną dostawę, będącą przedmiotem umowy, zapłacona będzie w terminie 30 dni licząc od dnia 

przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Kwota określona w §4 ust. 1 zawiera całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy jest stała i obowiązuje do końca jej 

realizacji. Kwota zawiera wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za licencje. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego 

kwotą wynagrodzenia. 

                                                 
10

 Niepotrzebne skreślić 
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7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnym z ceną przedstawioną w ofercie. Cena 

ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy. 

8. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami 

trzecimi.  

§ 5. Gwarancja i rękojmia10 

1. Wykonawca dostarczy wraz z towarem dokument gwarancji jakości towaru wystawiony przez siebie lub producenta 

urządzenia, zobowiązujący wystawcę dokumentu (gwaranta) do usunięcia wady fizycznej towaru lub do dostarczenia 

towaru wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. 

2. Warunki gwarancji będą w szczególności przewidywały (nie dotyczy oprogramowania): 

1) Okres gwarancji nie mniejszy niż ........ miesięcy na dostarczony towar, o którym mowa w §1 ust.2  

3. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji niż wymagany w § 5 ust. 2. 

4. Bieg okresów gwarancyjnych wyszczególnionych w §5 ust. 2  pkt 1)...... rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu 

Odbioru Jakościowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy, bez uwag (zastrzeżeń).  

5. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o 

czas trwania naprawy.  

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu 90 dniowej gwarancji na bezawaryjne działanie wszelkich nośników 

instalacyjnych. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego. 

7. W przypadku wykrycia wad nośników Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany w terminie 3 dni od daty 

zgłoszenia wady. 

8. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do 

punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę. 

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenie 

powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkowania. 

10. Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji 

użytkowania i eksploatacji urządzeń” w języku polskim, wraz z wykazem urządzeń, które wymagają przeglądów 

serwisowych.  

11. Instrukcja użytkowania i eksploatacji urządzeń jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania 

i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  

12. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów 

prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść zamawiającego 

od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.  

13. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji, nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań 

gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji.  

§ 6.  

1. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii sprzętu w okresie gwarancji telefonicznie, faksem oraz drogą 

mailową w godzinach od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Zgłoszenie awarii po godz. 16.00 będzie taktowane, jak zgłoszenie o godz.08.00 następnego dnia roboczego. 

Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod nr tel./faksu …………………………… lub adres poczty elektronicznej 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem. 

3. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty elektronicznej, z którego 

zostało wysłane zgłoszenie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego 

od momentu zgłoszenia. 

5. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej towaru (sprzętu) Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w 

ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady. 

6. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu. 
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7. W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczna naprawę towaru (sprzętu) w serwisie Wykonawca zapewni: 

1) odbiór na własny koszt wadliwego towaru (sprzętu) w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych 

2) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od dnia 

usunięcia awarii przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od 

odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego. 

3) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego 

sprzętu (towaru) z siedziby zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i 

uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi.  

8. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu przedmiotu umowy 

naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

9. Jeżeli Wykonawca nie podejmie naprawy w ciągu 2 dni od momentu zgłoszenia awarii, Zamawiający może dokonać 

naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar 

umownych. 

10. W przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie 30 dni, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 

towaru (sprzętu) na nowy o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego. Wymiana sprzętu na nowy nastąpi 

najpóźniej w 30 dniu od zgłoszenia. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminów, o których mowa w §5 ust. 2  pkt 

1) i 2) jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w 

ciągu roku od dnia ujawnienia wady. 

12. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie z programu nie narusza żadnych praw 

osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wobec tych 

praw. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w zakresie zakupionych przez niego licencji przed roszczeniami osób 

trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających 

należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym związanych, jak 

również związanych z naruszeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 7. Kary umowne 

1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar 

umownych  

1) W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 

niniejszej umowy 

2) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania umowy zamawiający może pomniejszyć kwotę 

wynagrodzenia maksymalnie o 25% ceny brutto uwidocznionej na fakturze skierowanej do zapłaty  

3) W przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu umowy zamawiający pomniejszy kwotę wynagrodzenia o 

0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki,  

2. W przypadku nieterminowej realizacji napraw gwarancyjnych, zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w 

wysokości 2% wartości sprzętu w przypadku, którego naprawa gwarancyjna była wykonywana, za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez zamawiającego, zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 

niniejszej umowy,  

2) w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci Wykonawcy 0,2% 

całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki.  

4. Niezależnie od kary umownej, określonej w §7 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 
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5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

8. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

9. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli 

poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

10. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych sum 

należnych Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy. 

§ 8. Odstąpienie od umowy 

1. W każdym czasie umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron z zachowaniem 1-tygodniowego 

okresu wypowiedzenia.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili:  

1) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.  

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej realizacji pomimo 

wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie. 

3) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni 

4) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:  

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.  

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

§ 9. Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,  

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Określa się następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności:  

1) wstrzymania dokonania dostawy przez zamawiającego, o czas wstrzymania, 

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego, 

3) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość dostaw. 

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego, 

5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,  

6) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności 

organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 

7) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 

1) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć 

w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

3) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego 

wysokość VAT z tym, że koszt wzrost stawki VAT w całości pokrywa Wykonawca; 
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4) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

5) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych 

dla danego elementu dostaw,  

6) zmiany producenta towaru lub urządzenia lub oprogramowania, w przypadku, gdy zmiana producenta towaru 

urządzenia lub oprogramowania będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów 

technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego sprzętu lub 

oprogramowania, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy,  

7) zmiany producenta towaru lub urządzenia lub oprogramowania, w przypadku wycofania z produkcji określonego 

rodzaju towaru lub urządzenia lub oprogramowania, niedostępności na rynku towaru lub urządzenia lub 

oprogramowania wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego 

towaru lub urządzenia lub oprogramowania, z zastrzeżeniem, iż nowy towar lub urządzenia lub oprogramowania 

będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy.  

8) zmiany producenta towaru lub urządzenia lub oprogramowania w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu lub 

oprogramowania nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

4. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.3 strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że 

minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

5. Niezależnie od powyższych zmian określonych w §9 ust.1 -3 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze 

dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany 

wysokości wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.  

§ 10.  

1. Sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie poweźmie w toku realizacji 

zlecenia, w szczególności dotyczących treści wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu „…………………………………”. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji dotyczącej realizacji zadania na każde żądanie 

Zamawiającego. 

4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego wraz z 

aktami Wykonawczymi do tej ustawy. 

5. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcy jest język polski.  

§ 11.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 12.  

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy.  

...............................................       ................................................... 

 ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Załącznik do Umowy nr……………………….. z dnia ………………………… 

Data………………….  

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO  

WYKONAWCA: Spółka/firma …………………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w 

…………………………………………………………….., przy ul. ………………………………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………….. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

…………………………………….., posługującą się numerem NIP: …………………………….. REGON: ………………………….. 

reprezentowany przez   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  
(podać funkcję jaką pełni dana osoba, wskazać na podstawę do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika ona z dokumentu rejestrowego)  

ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława, NIP 744-16-92-752, REGON 

280024779, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać funkcję jaką pełni dana osoba, wskazać na podstawę do reprezentowania Zamawiającego, jeśli nie wynika ona z dokumentu rejestrowego.

 

 Niniejszy Protokół Odbioru potwierdza odbiór przez Zamawiającego, zgodnie z Harmonogramem dostawy, Sprzętu w 

Placówce Zamawiającego w ……………………………………………………………………………………………….. w dniu 

………………………………………………………. na podstawie Umowy nr ………………………….. na zakup 

……………………………………………………. w ramach projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”:  

Określenie ilości oraz numerów seryjnych dostarczonych jednostek sprzętu/pomocy dydaktycznych/oprogramowania 

(jeśli dotyczy). Odbioru jakościowego dokonano na podstawie badania następujących jednostek sprzętu/pomocy:  

L.P. Oznaczenie (nazwa modelu, numer ser., inna 

cecha wyróżniająca) 

Potwierdzenie zgodności sprzętu ze 

specyfikacją załącznika nr 1…. do ZO 

Ewentualne uwagi / 

Zastrzeżenia 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Uwagi do odbioru dostarczonego Sprzętu:  

Uwagi inne niż dotyczące zgodności dostarczonych egzemplarzy Sprzętu z Umową (np. dotyczące terminu dostawy itp.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Niniejszym potwierdzam odbiór ww. Sprzętu w Szkole Podstawowej/Przedszkolu w …………………………………….. 

zgodnego z Umową nr ………………………… w ramach projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”, zgodnie z 

Harmonogramem dostawy i załącznikiem nr 1… do ZO nr ZO 11/JS/FRWiM/2019  

Miejscowość, data ……………………………………………………………………. 

 

 

 

   

Reprezentant Wykonawcy  Reprezentant Zamawiającego 
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Załącznik nr 3 do ZO znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności Na 

dostawę pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. 

Postępowanie znak ZO 11/JS/FRWIM/2019 

działając w imieniu Wykonawcy*: 

 

………………………………………………………………………………………………………….............................…… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

oświadczam(y), że nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.: nie jestem(śmy) z 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez: 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z 

art. 305 kk. 

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim 

imieniu składa każdy z Wykonawców. 

 

 

 

 

......................................................................................    ........................................ 

(podpis(y) osób uprawnionych         (data) 

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 4 do ZO znak: ZO 11/JS/FRWIM/2019 

Określenie równoważności: 

1) równoważność - rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakościowych i 

funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanych w 

opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem; 

2) rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu 

poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same 

lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych; 

3) użycie w Opisie Przedmiotu Zamówienia nazw rozwiązań, materiałów i urządzeń służy ustaleniu 

minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych 

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań; 

4) Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane 

wymagania minimalne; 

5) użycie w dokumencie słowa „lub” oznacza, że System musi posiadać wymaganą funkcjonalność, 

natomiast to Zamawiający czy użytkownik będzie miał wybór korzystania z tej funkcjonalności; 

6) możliwość zaoferowania funkcji w sposób równoważny jest określone słowem „ewentualnie” albo w 

jasny sposób zakomunikowane przez Zamawiającego; 

7) brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może 

zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach; 

8) w celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania 

równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, 

które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii 

funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym; 

9) nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, 

takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a 

jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają 

odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować 

rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, 

niż podany sposób;  

10) przez bardzo zbliżoną (podobną) wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych 

różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie 

podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania 

te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia 

wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych 

przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego; 

11) dostarczenie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego musi być zrealizowane w taki sposób, aby 

wymiana oprogramowania na równoważne nie zakłóciła bieżącej pracy Urzędu. W tym celu Wykonawca 

musi do oprogramowania równoważnego przenieść wszystkie dane niezbędne do prawidłowego 

działania nowych systemów, poinstruować użytkowników, tak aby nabyli umiejętność posługiwania się 

systemami, skonfigurować oprogramowanie, uwzględnić niezbędne wsparcie pracowników Wykonawcy 

w operacji uruchamiania oprogramowania w środowisku produkcyjnym itp.;  

12) dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo 

Zamówień Publicznych (zwana dalej ustawą), Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań 

równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych 

lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, 

że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy 

jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie, 
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dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od 

konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także 

jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i 

urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, 

aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 

określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter 

przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny 

produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 

równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te rozwiązania. 

 


