Iława, dnia 20 listopada 2018 r.
Postępowanie znak ZO 8/AkP/FRWiM/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla
uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”. 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 , strony internetowe 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-zakresiekwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego
europejskiegofunduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej
oferty na dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników
projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności. Postępowanie
znak ZO 8/AkP/FRWiM/2018.
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. (Dz.U.2018.1025 z późn. zm.),
3) Umowa projektu: RPWM.02.01.00-28-0108/17-00,
3.Każdorazowo, gdy w niniejszej ogłoszeniu jest mowa o:
1) „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.
2) „ZO” - należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami;
3) „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem
wszystkich kryteriów oceny ofert
4) Skróty użyte w ZO oznaczają:
a) SPR - Szkoła Podstawowa w Rumienicy, 14-260 Rumienica, nr 29;
b) AZPO - Akademicki Zespół Placówek Oświatowych, 14-260 Fijewo, nr 85;
c) SPB - Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie, 14-260 Byszwałd, nr 7;
d) PM - Niepubliczne Przedszkole "Majka", 14-200 Iława, ul. Mierosławskiego 6;
e) SPK - Szkoła Podstawowa w Kamieńcu, 14-240 Kamieniec, nr 20.

§III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy edukacyjnych, materiałów biurowych i urządzeń elektronicznych
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niezbędnych dla realizacji zajęć w ramach projektu „Aktywny Przedszkolak” w celu:


wzrostu kompetencji w zakresie porozumiewania się w językach obcych, wzrostu kompetencji społecznych.
inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na
terenie powiatu iławskiego, oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

2. Przedmiot zamówienia składa się z czternastu części przy których dla celów porządkowych rozliczenia projektu
Zamawiający podaje numery pozycji budżetowych z umowy o dofinansowanie:
Część 1. - Zakup pomocy edukacyjnych - tablice interaktywne z komputerami. Pozycja budżetowa 5.
Część 2. - Tablety edukacyjne dla dzieci. Pozycja budżetowa 6.
Część 3. - Pomocy dydaktyczne do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Pozycja budżetowa 7.
Część 4. - Zakup pomocy do zajęć „Uczucia i Emocje”. Pozycja budżetowa 8.
Część 5. - Materiały plastyczne i papiernicze tzw. wyprawki dla dzieci (na wszystkie zajęcia). Pozycja budżetowa 14.
Część 6. - Zakup materiałów plastycznych do zajęć Kreatywne Sprawne Ręce. Pozycja budżetowa 17.
Część 7. - Zakup materiałów na zajęcia Kuźnia Talentów dla 10 grup przedszkolnych. 10 kompletów. Pozycja
budżetowa 18.
Część 8. - Zakup Ozobotów, robotów edukacyjnych, gier do nauki kodowania. Pozycja budżetowa 19.
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 30195000-2 -Tablice;
30213300-8 - Komputer biurkowy; 30213100-6 -Komputery przenośne; 30213200-7-Komputer tablet; 375241008 – Gry edukacyjne; 37520000-9 – Zabawki; 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne; 48190000-6 – Pakiety
oprogramowania edukacyjnego; 30237380-6 – CD ROM-y; 22111000-1 – Podręczniki szkolne; 32340000-8 –
Mikrofony i głośniki; 39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny; 39113100-8 – Fotele; 39143112-4 – Materace; 336963008 – Odczynniki chemiczne; 15890000-3 – Różne produkty spożywcze i produkty suszone. 30190000- Różny sprzęt
i artykuły biurowe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części został opisany w załącznikach nr od 1a do 1h, do
niniejszego ZO.
4. Wymieniony w ust 2. Sprzęt i materiały należy dostarczyć do niżej wymienionych placówek:
a) Szkoła Podstawowa w Rumienicy, 14-260 Rumienica, nr 29;
b) Akademicki Zespół Placówek Oświatowych, 14-260 Fijewo, nr 85;
c) Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie, 14-260 Byszwałd, nr 7;
d) Niepubliczne Przedszkole "Majka", 14-200 Iława, ul. Mierosławskiego 6;
e) Szkoła Podstawowa w Kamieńcu, 14-240 Kamieniec, nr 20.
5. Wzór/projekt umowy dla wszystkich części ZO stanowi załącznik nr 2, który może być modyfikowany zgodnie z
częścią/częściami ZO, których wykonanie zaoferował Wykonawca. Dotyczy to zapisów odnośnie zakresu dostawy i
realizacji montażu lub gwarancji.
6. 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 (załącznik nr
1a-1h) 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.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia towary i/lub materiały spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo przed akceptacją dostawy będzie sprawdzał czy
dostarczone towary i/lub materiały odpowiadają minimalnym parametrom określonym w załączniku nr 1a–1h do
ZO
8. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu oraz oficjalnego, opublikowanego
przez producenta opisu (na stronie www lub przesłanego w postaci elektronicznej na adres Zamawiającego),
wyspecyfikowanego towaru, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania
ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego Torwaru z minimalnymi wymaganiami
zamawiającego, opisanymi w załączniku 1a-1h,
9. Zamawiający informuje, że brak wyceny (w załączniku nr 1a-1h) przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji lub zadania
w poszczególnych częściach spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania
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ofertowego.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
11. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
12. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.
13. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zasobami Wykonawcy i na ryzyko Wykonawcy
14. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii
Europejskiej 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.

§IV. Termin realizacji zamówienia:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 21 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia dostawy, uzgadniając godziny dostaw z
poszczególnymi kierującymi placówkami Zamawiającego objętymi projektem. Wykaz adresów e-mail i numerów
telefonów kierujących placówkami Zamawiającego zostanie przekazany po 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.
2. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 3 do ZO,
o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.2) ZO.
3. 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, 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.
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

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.
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”.
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.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem,
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.
Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym
dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
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.
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.
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 8/AkP/FRWiM/2018 na dostawę
pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu
„Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności . - nie otwierać
przed terminem otwarcia ofert tj. 28.11.2018. godz.12.00.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów
dotyczących zaadresowania koperty.
10. 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.
11. W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
zażąda umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
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,
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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

§VII.Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń
lub dokumentów
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Znak Postępowania: ZO 8/AkP/FRWiM/2018
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja
(oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu 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.
Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji: pisemnie, faksem na numer +48 648 76 69 lub na adres email: biuro@fundacjawm.pl (wskazany w § I ZO). Zamawiający zaleca, aby korespondencja, o której mowa
w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Jeżeli
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający
uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub 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.
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.: 24.11.2018 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.
Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania
wniosków, zapytań do ZO , o którym mowa w ust.4.
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
Zamawiającego
http://www.fundacjawm.pl
oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych ZO, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
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 Zamawiającego http://www.fundacjawm.pl oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
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1) Elżbieta Mazur tel. 0-89 648-76-69 e-mail: biuro@fundacjawm.pl

§VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.
2.
3.
4.

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 28.11.2018. godz.12.00.
Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
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.
2.

3.

4.

5.

Rozliczenia między zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
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.2014, poz. 915) oraz powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia,
Zaproponowana i ustalona w ofercie cena jednostkowa jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek
VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji usługi) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(Dz.U.2016.380 z późn. zm.),
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.
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.
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6.

Należy przewidzieć cały przebieg 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, dla poszczególnych części.
1.

2.
3.

Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w kolejnych
ustępach niniejszego paragrafu.
Część 1:
1) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert
na podstawie następujących kryteriów:
1

Cena (C)

60 %

2

Parametry techniczne sprzętu (Pts)

35%

3

Okres gwarancji (Gw)

5%

2) kryterium „Cena” (C) - (waga 60%) - liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium
zostanie obliczona wg następującego wzoru: C= (Cmin: Coferty) x 60 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 1a do ZO) pkt. 1.
4) Punkty za kryterium „Parametry techniczne sprzętu” (waga 35%) - (Pts) - zostaną przyznane zgodnie z
poniższym opisem:
a) punkty w przedmiotowym będą przyznawane według wzoru:
Pts = (Ptcpob: Ptcsn) x 35 pkt gdzie:
Pts - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Parametry techniczne sprzętu
(Pts)”
Ptcpob (Pt1 + Pt2 + Pt3) - ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną,
Ptcsn (Pt1 + Pt2 + Pt3) - największa ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium parametry
techniczne sprzętu spośród zadeklarowanych w ofertach
Pt1 + Pt2 + Pt3 - punkty za poszczególne parametry techniczne sprzętu zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.

1)

Parametry techniczne sprzętu
Pt1 – dysk w komputerze
1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę dysku HDD min.
500GB dysk magnetyczny w technologii SATA 3 o prędkości 7200
obr.
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Punkty

2

2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę o pojemności min.
128 GB dysk w technologii SSD
3) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę o pojemności min.
3) 240 GB dysk w technologii SSD
2)

5
10

w przypadku braku zadeklarowania przez Wykonawcę dysków, o
których mowa w ppkt 1)-3) i zastąpienia ich dyskami o niższych

4)

0

pojemnościach lub prędkościach (w przypadku HDD)
Maksymalna ilość punktów za dysk w komputerze oznaczone
5)

symbolem Pt1:

Pt2 – Pamięć RAM w komputerze.
1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zwiększenia pamięci
6)
operacyjnej RAM do 8GB
2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zwiększenia pamięci
7)
operacyjnej RAM do 16GB i więcej
3) w przypadku braku zadeklarowania przez Wykonawcę zwiększenia
8)
pamięci operacyjnej RAM do 8GB lub 16GB,
Maksymalna ilość punktów za Pamięć RAM w komputerze
9)

oznaczone symbolem Pt2:

Pt3– procesor w komputerze.
1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zastosowania
procesora osiągającego w teście PassMark CPU Mark ilość punktów
10)
2982-3281
2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zastosowania
procesora osiągającego w teście PassMark CPU Mark ilość punktów
11)
3282 - 3581
3) w przypadku w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę
12)
zastosowania procesora osiągającego ilość punktów 3582 i więcej
Maksymalna ilość punktów za procesor w komputerze oznaczone
13)

symbolem Pt3:

10

5
10
0
10

0

5
15
15

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w załączniku nr 1a do ZO w części ujętej w tabeli
Przedmiot oraz opis i specyfikacja wymaganych przez Zamawiającego MINIMALNYCH parametrów technicznych.
b) W przypadku nie podania żadnych parametrów, o których mowa wyżej Zamawiający przyjmie do oceny
minimalne parametry określone w załączniku nr 1a do ZO i przyzna ofercie 0 (zero) punktów w każdym
podkryterium technicznym, w którym Wykonawca nie wskazał parametrów oferowanego sprzętu.
c)

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Parametry techniczne sprzętu (Pts)”
wynosi 35 punktów.

5) 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 1a do ZO w tabeli po lewej stronie. Dla urządzeń wymienionych
w pozycjach 1.,2. i 3., Wykonawca podaje jeden okres przedłużenia gwarancji. Punkty obliczane będą
według poniższego wzoru:
Gw = - punkty za poszczególne okresy gwarancji zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.

OKRES GWARANCJI
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Punkty

Gw – okres gwarancji
1)

oferowany okres przedłużenia gwarancji 12 - miesięcy

2

2)

oferowany okres przedłużenia gwarancji 24 miesiące

3

3)

oferowany okres przedłużenia gwarancji 36 - miesięcy

5

4)

Maksymalna ilość punktów za przedłużenie okresu gwarancji

5

6) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Załączniku nr 1a do ZO – tabela. W
przypadku niepodania przez Wykonawcę w Załączniku nr 1a do ZO tabela, okresu gwarancji, zamawiający do
oceny oferty przyjmie minimalne okresy (terminy) gwarancji wskazany w załączniku nr 1a do ZO.
UWAGA - Patrz zapisy §5 wzoru umowy.
4.

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+ Pts + Gw, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Pts - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Parametry techniczne sprzętu”
Gw- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji”

5.

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.
6. 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.
7. Część 2:
1) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na
podstawie następujących kryteriów:
1

Cena (C)

60 %

2

Parametry techniczne sprzętu (Pts)

35%

3

Okres gwarancji (Gw)

5%

2) kryterium „Cena” (C) - (waga 60%) - liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie
obliczona wg następującego wzoru: C=(Cmin : Coferty) x 60 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 do ZO) pkt. 1.
4) Punkty za kryterium „Parametry techniczne sprzętu” (waga 35%) - (Pts) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym
opisem:
a) punkty w przedmiotowym będą przyznawane według wzoru:
Pts = (Ptcpob: Ptcsn) x 35 pkt gdzie:
Pts - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Parametry techniczne sprzętu
(Pts)”
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Ptcpob (Pt) - ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną,
Ptcsn (Pt) - największa ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium parametry techniczne sprzętu
spośród zadeklarowanych w ofertach
Pt - punkty za poszczególne parametry techniczne sprzętu zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.

1

Parametry techniczne sprzętu

Punkty

Pt – procesor w tablecie.
1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zastosowania procesora min.
czterordzeniowego, taktowany min - 1,3 GHz
2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zastosowania procesora min.
czterordzeniowego, taktowany min - 1,5 GHz

0
35

Maksymalna ilość punktów za procesor w tablecie oznaczone symbolem Pt:

35

b)

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w załączniku nr 1b do ZO w części ujętej
w tabeli Przedmiot oraz opis i specyfikacja wymaganych przez Zamawiającego MINIMALNYCH
parametrów technicznych.

c)

W przypadku nie podania żadnych parametrów, o których mowa wyżej Zamawiający przyjmie do oceny
minimalne parametry określone w załączniku nr 1b do ZO i przyzna ofercie 0 (zero) punktów w każdym
podkryterium technicznym, w którym Wykonawca nie wskazał parametrów oferowanego sprzętu.

d)

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Parametry techniczne sprzętu (Pts)”
wynosi 35 punktów.

5) 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 do ZO w tabeli po lewej stronie. Punkty obliczane będą według
poniższego wzoru:
Gw = - punkty za poszczególne okresy gwarancji zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.

OKRES GWARANCJI

Punkty

Gw – okres gwarancji
1) oferowany okres przedłużenia gwarancji 12 - miesięcy

1.

2

2) oferowany okres przedłużenia gwarancji 24 miesiące

3

3) oferowany okres przedłużenia gwarancji 36 - miesięcy

5

Maksymalna ilość punktów za przedłużenie okresu gwarancji

5

6) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Załączniku nr 1b do ZO – tabela.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę w Załączniku nr 1b do ZO tabela, okresu gwarancji, zamawiający
do oceny oferty przyjmie minimalne okresy (terminy) gwarancji wskazany w załączniku nr 1b do ZO.
UWAGA - Patrz zapisy §5 wzoru umowy
8.

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+ Pts + Gw, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Pts - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Parametry techniczne sprzętu”
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Gw- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji”
9. 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.
10. 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.
11. Części: 3; 5; 6:
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 1c, i/lub 1e, i/lub 1f, , 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
poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to
parametr setny zaokrągla się w górę.
12. Części: 4; 7; 8:
1) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na
podstawie następujących kryteriów:
l.p.
Opis kryteriów oceny
Waga
1
Cena (Cp)
90%
2
Okres gwarancji i rękojmi
10%
2) Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
a) Cp = (Co: Cb) x 90 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 1d, i/lub 1g, i/lub 1h, do ZO)
pkt. 1.
3) Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (waga 10%) - (Gw) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym
opisem:
a) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi
na dostarczone pomoce edukacyjne zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji na dostarczone
pomoce edukacyjne wynosi min. 12 miesięcy. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane
zgodnie z poniższym wzorem:
Gw = (Gbo: Gn) x 10 pkt, gdzie
Gw - ilość punktów badanej oferty
Gbo - okres gwarancji i rękojmi w badanej ofercie
Gn - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi podany w ofertach
b) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Załącznik nr 1d, i/lub 1g, i/lub 1h, do ZO). W przypadku niepodania przez Wykonawcę w pkt 2
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Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1d, i/lub 1g, i/lub 1h, do ZO) okresu gwarancji, zamawiający do
oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji tj. 12 miesięcy.
c) Oferta z okresem 36 miesięcy i więcej, gwarancji na dostarczone pomoce edukacyjne otrzyma
maksymalną ilość punktów.
4) 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 = Cp+ Gw, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
Cp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Gw- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”

§XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.
2.

3.

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

§XIII. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
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, 14200 Iława
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

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
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 dydaktycznych, materiałów
biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak” 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.
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
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.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
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.
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Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018
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 dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu „Aktywny
Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.
Część 1. Zakup pomocy edukacyjnych - tablice interaktywne z komputerami. Pozycja budżetowa 5.
Postępowanie znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018
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
kalkulacją szczegółową w Tabeli 1.:

j.m.

Jednostkowa
Cena
ryczałtowa
brutto

Wartość brutto (kol.4x6)

4

5

6

7

7

szt.

7

szt.

x

x

Lp
.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1

2

1.1. Tablica interaktywna z projektorem

Komputer przenośny wraz z systemem
1.2. operacyjnym i oprogramowaniem biurowym dla

edukacji
Razem

x

ADRESY DOSTAW i ilości zestawów (zestaw to 1.1. + 1.2.)
a)Szkoła Podstawowa w Rumienicy, 14-260
Rumienica, nr 29;
b) Akademicki Zespół Placówek Oświatowych, 14260 Fijewo, nr 85;
c) Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie, 14-260
Byszwałd, nr 7;
d) Niepubliczne Przedszkole "Majka", 14-200
Iława, ul. Mierosławskiego 6;

1

Szt.

2

Szt.

1

Szt.

2

Szt.
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e) Szkoła Podstawowa w Kamieńcu, 14-240
Kamieniec, nr 20.

1
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Szt.

Lp
.

1.
1.1.

Przedmiot oraz opis i specyfikacja wymaganych przez Zamawiającego MINIMALNYCH parametrów
technicznych
TABLICA INTERAKTYWNA Z PROJEKTOREM i KOMPUTEREM 7 szt.

Tablica interaktywna:

Oświadczenie Wykonawcy
Parametry
oferowaneg
o
urządzenia
Liczba, opis
lub TAK/NIE

URZĄDZENIA OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
Producent i model oraz oceniane parametry

min. 77”

1.2.

Przekątna
powierzchni
dotykowej
Technologia

1.3.

Format

4:3

1.4.

Rodzaj powierzchni

matowa, suchościeralna (do pisania pisakami suchościeralnymi) magnetyczna, ceramiczna

1.5.

Sposób obsługi

palec lub dowolny wskaźnik

1.6.

Dokładność odczytu
dotyku
Rozdzielczość
rzeczywista

min. 1 mm

proponowanego modelu:

min. 32000 x 32000

…………………………………………………………………………………………………

1.8.

Komunikacja
zasilanie

Min. USB (jeżeli komunikacja bezprzewodowa i zasilanie sieciowe lub sieciowo- akumulatorowe, to w
ofercie adapter USB do komputera)

1.9.

Sposób obsługi

A. Producent:
………………………………………………………………………………………............

dotykowa, podczerwień

............
B. Model (zgodnie z §III pkt 8):
.............................................................................

1.7.

i

palec lub dowolny wskaźnik

1.10. Funkcje tablicy

1.11. Akcesoria
komplecie

C. Adres strony www producenta zawierający opis

w

Trwale zintegrowany z powierzchnią tablicy pasek skrótów lub paski skrótów umożliwiające co najmniej
przełączanie stron w oprogramowaniu, wstawianie nowej strony, zmiana grubości pisaków, zapisywanie
pracy, cofanie ruchu, oraz przełączanie między trybami. Półka na pisaki, która automatycznie zmienia kolor
zakreślanych linii w zależności od tego który z pisaków jest podniesiony lub uruchamia funkcję gumki, jeśli
podniesiony jest obiekt odpowiadający za wymazywanie.
a) 3 pisaki (obsługujące inne kolory),
b) przedmiot realizujący funkcję gumki w oprogramowaniu,
c) wskaźnik teleskopowy,
d) inteligentna półka na pisaki obsługująca co najmniej 3 kolory pisaka oraz gumkę,
e) kabel USB, dedykowany do danego modelu tablicy
f) soundbar stereo lub głośniki o mocy całkowitej min. 20W wraz z okablowaniem,
g) uchwyty do montażu na ścianie,
h) oprogramowanie w języku polskim,
i) instrukcja obsługi w języku polskim.
j) Uchwyt lub półka na pisaki suchościeralne i gąbkę.
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…………..

1.12. Gwarancja

3-letnia gwarancja producenta tablicy interaktywnej realizowana przez autoryzowany serwis

1.13. Ogólne
cechy
oprogramowania

a) Oprogramowanie dostarczane przez producenta tablicy interaktywnej,
b) Oprogramowanie w polskiej wersji językowej
c) Licencja dla szkoły – możliwość zainstalowania oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów
będących w posiadaniu szkoły
d) Kompatybilne z system operacyjnym – Windows 7, 8, 8.1, 10
1.14. Narzędzia
a) Wirtualne pisaki – możliwość nanoszenia notatek za pomocą cyfrowego atramentu, możliwość wyboru
ułatwiające
pomiędzy długopisem, podkreślaczem, długopisem teksturowym i długopisem laserowym.
prowadzenie zajęć
b) Możliwość płynnej zmiany grubości pisaka
c) Możliwość tworzenia prostych wykresów kołowych i histogramów, nadawania nazw poszczególnym
wartościom
d) Możliwość wyboru koloru pisaka w modelu RGB
e) Funkcje koncentrujące uwagę słuchaczy na istotnym fragmencie – reflektor z możliwością edycji
kształtu, kurtyna, która umożliwia zakrycie ekranu i przesuwanie go wg zdefiniowanego kierunku w
pionie lub poziomie
f) Inteligentny długopis – rozpoznający odręcznie naszkicowane figury geometryczne
g) Rozpoznawanie pisma odręcznego – Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego łącznie z
rozpoznawaniem polskich znaków i jego konwersja na tekst komputerowy.
h) Funkcja „chwytania obrazu” – przesuwanie całej zawartości ekranu dostępnej za pomocą dedykowanej
funkcji
i) Import plików multimedialnych – możliwość zaimportowania do prezentacji plików graficznych oraz
filmów
j) Możliwość wstawiania tabel, wypełniania komórek kolorem i tekstem
k) Możliwość podziału powierzchni rysowania na dwie części, na których można pisać różnymi kolorami lub
gdzie każda część jest oddzielną stroną
l) Edycja narysowanych obiektów. Możliwość zmiany grubości i koloru już narysowanych obiektów,
blokowania obiektów, porządkowania kolejności (warstw) obiektów, tworzenie pionowych i poziomych
odbić, dodawanie do każdego obiektu hiperłącza do strony internetowej lub pliku na komputerze
1.15. Przedmiotowe
a) Wbudowana baza figur geometrycznych – pozwala na łatwe wstawienie figur oraz brył geometrycznych
narzędzia
do prezentacji
edukacyjne
b) Interaktywne narzędzia do geometrii – linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający zakreślenie
pełnego koła oraz jego wycinka
c) Baza wewnętrzna dodatkowych narzędzi do nauki matematyki i fizyki
d) Wewnętrzna baza obrazków pomagających w edukacji oraz możliwość dodawania własnych plików z
komputera
1.16. Narzędzia edycyjne
Klonowanie obiektów graficznych – możliwość klonowania obiektów bez konieczności uruchamiania funkcji
kopiuj/wklej
Wypełnianie i edycja obiektów – możliwość wypełnienia kolorem obiektów narysowanych za pomocą
pisaków w oprogramowaniu
Eksport stron z oprogramowania – możliwość zapisania materiału w formacie zgodnym z
oprogramowaniem tablicy oraz możliwość wyeksportowania notatek do formatu PDF, oraz jako obraz do
formatu BMP, PNG oraz JPEG
2.
Projektor z uchwytem ściennym do tablicy interaktywnej – 7 szt.
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Producent i model oraz oceniane parametry

2.1.

Typ projektora

krótkoogniskowy, przystosowany do pracy z oferowaną tablicą

2.2.

Rozdzielczość
natywna
Jasność
Kontrast
Żywotność lampy
Współczynnik
odległości
Głośność
Głośniki
Wejścia projektora

min XGA (1024x768)

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

A. Producent
………………………............................................................................

min 3200
min 15000
minimum 3500 godzin w trybie normlanym
max 0.62:1

..
B. Model (zgodnie z §III pkt 8.)
...................................................................

max 36 dB w trybie normalnym
min 2W
a) Wejście HDMI: min 1
b) Wejście VGA: TAK
c) Wejście Audio-in: TAK
d) Wyjście VGA: TAK
e) Wyjście Audio out: TAK
f) RS232: TAK
g) USB-A: min 1
h) USB-B: min 1

C. Adres strony www producenta zawierający opis
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

proponowanego modelu:
………………………………………………………………………………………………..

3 lata gwarancji producenta na projektor i 3 lata lub 3000 godzin pracy na lampę projektora.
-uchwyt ścienny lub sufitowy przystosowany do oferowanego projektora i tablicy interaktywnej,
umożliwiający poprawne wyświetlanie obrazu z projektora na pełnej powierzchni tablicy interaktywnej,
i niewymagający użycia narzędzi przy korekcie położenia projektora (pokrętła lub motylki do regulacji).
-w kpl. pozostałe wymagane akcesoria i okablowanie umożliwiające poprawną instalację zestawu
interaktywnego.
2.10. Dodatkowe
Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość puszek, kołków, a także odpowiednie kable sygnałowe i
elementy
do
zasilające umożliwiające połączenie urządzeń oraz korytka natynkowe. Szacowana długości kabli 70 mb,
montażu
obliczona na podstawie szacownych długości w poszczególnych pomieszczeniach. W związku z tym, iż
wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w przypadku niewielkich rozbieżności w długości kabli
wykonawca zobowiązany będzie do jego uzupełnienia w ramach wynagrodzenia.
3.
KOMPUTERY MOBILNE - 7 szt.
3.1.

Gwarancja
Uchwyt
do
projektora
i
pozostałe akcesoria

Typ

3.2.

Zastosowanie

3.3.

Procesor

Komputer przenośny typu notebook z ekranem min 14 max 15,6 cali o rozdzielczości:
HD (1366x768) w technologii LED
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
programistyczna obsługująca oprogramowanie tablicy interaktywnej.
Procesor klasy x 86, min 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, w teście
Passmark CPU Mark wynik min.: 2982 punkty (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na
stronie http://www.cpubenchmark.net ) – Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie
wydruk ze strony - wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem
umowy przedstawia Zamawiającemu wymagany dokument.
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia
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Producent i model oraz oceniane parametry
A.

Producent komputera ……………………………..……...............

B.

Model komp. (zgodnie z §III pkt 8.)
……………………………………….………………………………………..……..

C.

Adres strony www producenta zawierający opis
proponowanego modelu:
………………………… …………………………………………………..

3.4.
3.5.
3.6.

Pamięć operacyjna
RAM
Parametry pamięci
masowej
Karta graficzna

3.7.

Wyposażenie
multimedialne

3.8.

Wymagania
dotyczące baterii i
zasilania
System operacyjny

3.9.

poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie
testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w
celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
Min 1 x 4GB

D.

Producent systemu operacyjnego
.....................................................................

E.

Wersja systemu operacyjnego
...........................................................................

F.

Wynik test PassMark CPU Mark ............................................
(stanowi kryterium oceny)

G.

Nazwa (oznaczenie) procesora:
……………………………………………………………..

H.

Dysk twardy (pojemność GB/ technologia SSD;HDD,
Hybrydowy ) ..........................................................................
(stanowi kryterium oceny)

I.

Wielkość zainstalowanej pamięci RAM (GB):
…………………………...... (stanowi kryterium oceny)

J.

Okres przedłużenia gwarancji w stosunku do minimalnych
parametrów technicznych określonych z lewej strony tabeli,
jednakowy dla pozycji 1.,2. i 3., wspólnie (miesiące)
...................................................... (stanowi kryterium oceny)

Min. 128 GB SSD lub min 500 GB SATA III 7200 obr. HDD
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze
sprzętowym wsparciem dla DirectX 11,
a) Karta dźwiękowa 24 bit dla DAC i ADC,
b) wbudowane 2 głośniki (stereo) 1,5W.
c) Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą min VGA @30fps
Min. 3-cell, 32WHr, Li-Ion

Windows 10 Pro 64-bit PL lub system operacyjny zapewniający rejestrację konta komputera w domenie z
poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny.
System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez
użycia dodatkowych aplikacji:
a) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru
instalowanych poprawek;
b) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta
systemu;
c)
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje,
poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane
podanie nazwy strony serwera WWW;
d) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
e) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z
systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
f)
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów,
pomoc, komunikaty systemowe;
g) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
h) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony
jest komputer
i)
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem
użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może
dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.
j)
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu;
k) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
l)
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu;
m) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku
poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania
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oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje
dostępne u producenta nieodpłatnie.
o) Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z
modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
p) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami
zewnętrznymi.
q) Wbudowany system pomocy w języku polskim;
r)
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
s)
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł
definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
t)
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących
ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
u) Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
v) Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
w) Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
x)
Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz
generowania raportów z ustawień polityk;
y) Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji
działających we wskazanych środowiskach;
z)
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
aa) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
bb) Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz
systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
cc) Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
dd) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
ee) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla
użytkowników;
ff) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, usługi katalogowe
gg) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików
z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
hh) Możliwość przywracania plików systemowych;
ii) Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system
podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików
itp.)
jj) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk
grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system Windows 10 Pro 64-bit PL. Ponadto, jest on
preferowany ze względu na dotychczasowe używanie systemów rodziny Windows, a tym samym:
- przystosowanie środowiska informatycznego pod ten system (narzędzia sieciowe, stosowane
specjalistyczne oprogramowanie);
- przeszkolenie administratorów systemów i zwykłych użytkowników;
n)
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3.10. Certyfikaty
standardy

3.11. Wyposażenie
standardowe

3.12. Wymagania
dodatkowe

3.13. Warunki gwarancji
4.

i

- opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzględnieniem systemów niejawnych).
Jeżeli wykonawca zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 10 Pro 64-bit PL lub nowszy zgodny z
wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania,
przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie
środowiskiem informatycznym.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) oferowanego dostarczonych
stacji z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów
sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o system domen w środowisku LAN. Jeżeli ze względu na
zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych
nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie
dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego
funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z
tym związane poniesie wykonawca.
Dostarczane oprogramowanie będzie wykorzystywane w szkołach podstawowych do celów
edukacyjnych
a) Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty,
a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu wymagany dokument.
b) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, a
następnie przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu wymagany dokument.
c) Deklaracja zgodności CE - wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, a następnie przed
podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu wymagany dokument.
a) Zasilacz
b) Instrukcja obsługi
c) przewód zasilający
d) Głośniki stereo (wbudowane)
e) Mikrofon wbudowany
f) Wbudowana kamera
1. Złącza zewn.:
a) 1x USB 3.0
b) 1x USB 2.0
c) 1 x HDMI
d) 1x RJ-45 (LAN)
e) wejście słuchawkowe i mikrofonowe
f) Bezprzewodowa karta sieciowa WIFI standard min 802.11b/g/n
2. Bluetooth
3. Czytnik kart pamięci
4. napęd optyczny - stacja dysków CD-ROM/DVD +-RW
5. mysz optyczna 1000 dpi w technologii invisible optic lub podobnej (laser bezpieczny dla oczu),
bezprzewodowa, pracująca w technologii częstotliwości 2,4GHz, z nanoodbiornikiem usb,
6. torba z min. 3 przegrodami w formie kieszeni w tym kieszenią bezpieczną (amortyzującą)
dostosowaną do wielkości komputera.
Min. 2-letnia gwarancja producenta typu door to door

Producent i model oraz oceniane parametry

PAKIET BIUROWY - 7 licencji
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4.1.

Oprogramowanie do 7 komputerów przenośnych
a) Pakiet biurowy umożliwiający otwarcie, edycję i zapisanie pliku wynikowego w formatach określonych w załączniku nr 2 Lp. 1
(Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów
teleinformatycznych używanych do zadań publicznych) do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interpolacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012r (Dz.U.2016.113 t.j.) np. MS Office 2010 PL
b) Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) oferowanego oprogramowania dodatkowego z
systemami operacyjnymi dostarczanymi w ramach przedmiotowego zamówienia. Jeżeli ze względu na zaoferowane
oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę
konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk
komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej
zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca
c) Zamawiający informuje, że posiada w pracowniach oprogramowanie MS Office 2010 PL i na tym oprogramowaniu były
prowadzone zajęcia szkolne. W związku z powyższym w przypadku zaoferowania innego pakietu biurowego niż MS Office 2010
lub wyższy, wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie z obsługi oferowanego systemu z uwzględnieniem
omówienia wszystkich funkcji programu dla wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia. Szkolenie winno trwać min 24 godz. w
grupach maksymalnie 3 osobowych. Ilości nauczycieli do przeszkolenia 15. Szkolenie należy przeprowadzić w terminie od dnia
podpisania umowy do 7 dni o dostawie. Koszt szkolenia należy uwzględnić w cenie oferty.
Dostarczane oprogramowanie będzie wykorzystywane w przedszkolach i szkołach podstawowych do celów edukacyjnych

1.
2.

A. Producent
………………………................................................................
..............
B. Model (zgodnie z §III pkt 8.)
...................................................................
C. Adres strony www producenta zawierający opis
proponowanego modelu:
………………………………………………………………………………………………..

Wymieniony w niniejszym załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z istniejącym systemem plików w oparciu o
system domen środowiska Microsoft Windows.
2) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.)
3) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy
4) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie.
5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych oraz nośników oprogramowania.
6) Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem ogólnodostępnego serwisu internetowego producenta. Dostęp ten nie może być
ograniczony poprzez wymogi logowania, zakładania kont użytkownika, czy też hasła lub inne formy ograniczające swobodny dostęp do sterowników po wskazaniu/wyborze
modelu urządzenia.
7) 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.
8) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń i oprogramowań – do Protokołu Odbioru Jakościowego,
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu.
10) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia, zamontowania sprzętu, zainstalowania
oprogramowania, wszelkie wkręty kołki i inne niezbędne elementy montażowe.
11) 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. Ponadto dostarczany w ramach
niniejszego ZO sprzęt musi być skonstruowany, spasowany i zamontowany tak, aby nie było ryzyka zranień i innych uszkodzeń ciała korzystających z niego dzieci. W
szczególności dotyczy to cech obudowy urządzeń i połączeń elektrycznych.

Strona 22 z 67

Strona 23 z 67

1.

Oferowany okres przedłużenia gwarancji i rękojmi w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji i
rękojmi dla wszystkich pomocy wskazanych w załączniku nr 1a do ZO 8/AkP/FRWiM/2018 wynosi ……………………
miesięcy.

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 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.233kk oraz 305 kk

……………………………………….. ..................................
(podpis(y) osób uprawnionych
(data)
do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika)
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Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018
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 dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu
„Aktywny Przedszkolak”. Część 2. Tablety edukacyjne dla dzieci. Postępowanie znak: ZO
8/AkP/FRWiM/2018
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
kalkulacją szczegółową:

j.m.

Jednostkowa
Cena
ryczałtowa
brutto

Wartość brutto
(kol.4x6)

4

5

6

7

105

szt.

Lp
.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1

2
1 Tablet edukacyjny

ADRESY DOSTAW
a)Szkoła Podstawowa w Rumienicy, 14-260
Rumienica, nr 29;
b) Akademicki Zespół Placówek Oświatowych, 14260 Fijewo, nr 85;
c) Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie, 14-260
Byszwałd, nr 7;
d) Niepubliczne Przedszkole "Majka", 14-200 Iława,
ul. Mierosławskiego 6;
e) Szkoła Podstawowa w Kamieńcu, 14-240
Kamieniec, nr 20.

12

Szt.

31

Szt.

6

Szt.

38

Szt.

18

Szt.
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Lp.

Przedmiot oraz opis i specyfikacja wymaganych przez zamawiającego MINIMALNYCH
parametrów technicznych
TABLET EDUKACYJNY 105 szt.
Wymagania minimalne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

3.
4.

pamięć RAM - 1GB,
przekątna ekranu - 7 cali (Zamawiający nie dopuszcza większej przekątnej ekranu niż 8 cali)

Oświadczenie Wykonawcy

Parametry
oferowanego
urządzenia
Liczba, opis
lub TAK/NIE

URZĄDZENIA OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Producent i model
oraz oceniane parametry
A. Producent
......................................................................................................................
B. Model
(zgodnie
z
§III
pkt
8.)
……………………………………………………………………………….

procesor dedykowany do pracy w urządzeniach typu tablet, min. czterordzeniowy, taktowany min - 1,3 GHz,

C. Adres strony www producenta zawierający opis proponowanego

pamięć wewnętrzna - min. 8 GB,
wyświetlacz min. 1280 x 800 pikseli

modelu:

Wbudowany modem LTE

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

system Android 5.0 lub równoważny (lub nowszy)
Bluetooth 4.0

D. Taktowanie procesora …………………………………………………………………………….

Wi-Fi (802.11b/g/n)
Wbudowany odbiornik GPS
Pojemność baterii min. 4000 mAh
Dodatkowa osłona/pokrowiec ochronny
Dodatkowe szkło ochronne na ekran
Gwarancja: min. 2-letnia gwarancja producenta door to door. Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w
miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.

Wymieniony w niniejszym załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z istniejącym systemem plików w oparciu o
system domen środowiska Microsoft Windows.
2) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.)
3) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy
4) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie.
5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych oraz nośników oprogramowania.
6) Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem ogólnodostępnego serwisu internetowego producenta. Dostęp ten nie może być
ograniczony poprzez wymogi logowania, zakładania kont użytkownika, czy też hasła lub inne formy ograniczające swobodny dostęp do sterowników po wskazaniu/wyborze
modelu urządzenia.
7) 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.
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8) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń i oprogramowań – do Protokołu Odbioru Jakościowego,
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu.
10) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia, zamontowania sprzętu, zainstalowania
oprogramowania, wszelkie wkręty kołki i inne niezbędne elementy montażowe.
11) 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. Ponadto dostarczany w ramach
niniejszego ZO sprzęt musi być skonstruowany, spasowany i zamontowany tak, aby nie było ryzyka zranień i innych uszkodzeń ciała korzystających z niego dzieci. W
szczególności dotyczy to cech obudowy urządzeń i połączeń elektrycznych.
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2.

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 8/AkP/FRWiM/2018 wynosi ……………………
miesięcy.

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 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.

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 1c do zapytania ofertowego znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018
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… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

1.

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na
dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu
„Aktywny Przedszkolak”- część 3. Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Pozycja
budżetowa 7. Postępowanie znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018 składam(y) niniejszą ofertę:
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

Ilość

j.m.

Jednostkowa
Cena
ryczałtowa
brutto

1

2

4

5

6

1

szt.

2

komplet.

PM- 1
AZPO- 1

16

szt.

PM-4
AZPO-4

1.

2.

3.

Zestaw typu Play and Learn – Angielski przez co
Zamawiający rozumie opakowanie zawierające
min 5 gier w języku angielskim w różnym stopniu
trudności, dla dzieci.
Pomoc edukacyjna zawierająca wiele elementów:
Start Up + Main course + Straganik angielski.
Zestaw startowy do nauki języka angielskiego w
przedszkolu lub równoważny przez co
zamawiający rozumie wieloelementowy zestaw
przygotowujący do nauki języka angielskiego w
przedszkolu. Jest to kompleksowy program do
nauki języka angielskiego, wykorzystujący
potencjał środowiska przedszkolnego wyposażony
w pomoce dydaktyczne takie jak: stragan witryna teatralna, aby dziecko mogło bliżej
poznać język poprzez samodzielną zabawę,
gotowe scenariusze, instrukcje gier i zabaw,
liczmany owoce, plakaty, kostka z kieszonkami,
lizak sygnalizujący początek i koniec zajęć,
stemple, cd z nagraniem poleceń wydawanych
dzieciom, słów i zwrotów.
Pomoc edukacyjna, gra planszowa speaker's box
lub równoważne przez co zamawiający rozumie:
grę polegającą na wyciąganiu kart z pudełka i
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Wartość brutto
(kol.4x6)

Podział dostaw
(punkt odbioru –
ilość na punkt)

7

8

SPK-1

4.

5.

6.

7.

rozpoczęciu ciekawej konwersacji. Wyciągnij kartę
i zacznij ciekawą konwersację. Gra jest sposobem
na doskonalenie umiejętności mówienia,
krytycznego myślenia oraz budowania pewności
siebie. Na kartach znajdują się z jednej strony
zdjęcia, a z drugiej pytania, na które odpowiada
uczeń. W tej grze nie ma złych odpowiedzi, chodzi
o to, żeby nauczyć się opowiadać i
argumentować. W zestawie: pudełko, kilkadziesiąt
kart, instrukcja.
Pomoc dydaktyczna dla dzieci w wieku od 3 do 6
lat pt. "Piosenki do słuchania, śpiewania i
wspólnej nauki" lub równoważny przez co
zamawiający rozumie pakiet - książka i płyta CD który uczy dzieci języka angielskiego przez śpiew i
zabawę.14 piosenek w wykonaniu 7-letniej
Brytyjki zapoznaje z nowym słownictwem i
doskonali rozumienie ze słuchu oraz wymowę.
Kolorowe ilustracje ułatwiają zapamiętanie
tekstów. W książce znajduje się polskie
tłumaczenie oraz zapis nutowy, który nadaje się
do wykorzystania w trakcie zabaw muzyczno ruchowych, wspólnej gry, śpiewu i tańca.
Zamieszczone dodatkowo na płycie wersje
karaoke Numer ISBN: 978-83-618-2869-3
Wydawnictwo Edgar, Autor: praca zbiorowa.
Pomoc dydaktyczna Flash cards, czyli zestaw kart
z obrazkami lub równoważny przez co
zamawiający rozumie 50 dwustronnych kart do
nauki języka angielskiego. Obrazki są czytelne,
każdy z nich w dużym rozmiarze Wym..: 19,3 x
14,2 x 5 cm
Zestaw podgumowanych edukacyjnych
dywaników lub równoważne przez co
zamawiający rozumie wszechstronną pomoc do
nauki i utrwalania angielskich słówek - nazw
przedmiotów, osób lub zwierząt, służąca do
zabaw podłogowych. Na każdym z dywaników
znajduje się rysunek, elementy tworzą 16 par, np.
mouse i cat, beehive i bee, bat i ball. Zadaniem
dziecka jest znalezienie elementów tworzących
parę. - 32 dywaniki o wym.: 23 x 23 cm
Time for English czyli rozbudowana i
wieloelementowa pomoc dydaktyczna do języka
angielskiego lub równoważne przez co
zamawiający rozumie zestaw składający się
z:Program nauczania języka angielskiego dla
przedszkola,10 gotowych scenariuszy lekcji,
instrukcje 42 gier i zabaw, liczmany owoce, plakat
owoce, kostka z kieszonkami, karty obrazkowe do
kostki Zestaw 1 ,stemple owoce x2,duże poduszki
do stempli x2,CD z nagraniem: poleceń
wydawanych dzieciom, słów i zwrotów, 4
piosenek ,Lizak Time for English, teczka tekturowa
do instrukcji, całość zapakowana w tekturowe
pudełko. Realizowane tematy: powitania, liczenie,
kolory, owoce, ruch, kształty, scenariusze do
zajęć, realizacja celów edukacyjnych, różnorodne
zadania językowe. Nauczanie mówienia przez
zabawę i ruch. Dokładne wskazówki dla
nauczyciela, instrukcje do pomocy dydaktycznych.
Aż 42 gry i zabawy rozwijające umiejętności
językowe. Możliwość realizacji pojedynczej
zabawy jako zajęcia pomiędzy innymi
aktywnościami przedszkolnymi. PROGRAM
NAUCZANIA zgodny z podstawą programową
MEN. Wykorzystuje najnowocześniejsze techniki
nauczania dzieci. Napisany specjalnie do
warunków realizacji w przedszkolach. CD z
piosenkami do tematów: powitanie, kolory,
owoce, aktywności ruchowe, wymowa słówek i
poleceń. Lizak sygnalizuje czas na naukę języka
angielskiego. Pomaga zaprosić dzieci do zabawy.

SPB- 4
SPR -4

16

szt.

PM – 4
AZPO – 4
SPB – 4
SPR -4

4

szt.

PM-4
AZPO -4

8

szt.

PM -2
AZPO – 2
SPB – 2
SPR - 2

6

szt.

PM- 3
AZPO - 3
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Pomoc dydaktyczna ,,My house" plansza
magnetyczna lub równoważne przez com
zamawiający rozumie wieloaspektowe narzędzie,
które nauczyciel może wykorzystać podczas lekcji
z całą klasą, bądź w pracy indywidualnej według
upodobań i własnych pomysłów. Różnorodność
elementów pozwala na dużą dowolność
w wymyślaniu ćwiczeń kształtujących
umiejętności językowe na poziomie A1. Plansza
,,my house" może być również wykorzystywana
jako zabawa w domu i pełnić rolę fiszek służących
zapamiętaniu danego słownictwa. Jest również
elementem dekoracyjnym klasy. zawartość: 1
duża plansza magnetyczna o wym. 70 x 50 cm; 17
elementów z nazwami dotyczącymi domu; 3
elementy imiona dzieci; 17 elementów
wyposażenia domu, 3 postaci dzieci
Pomoc edukacyjne w formie płyty lub
równoważne przez co zamawiający rozumie
materiały do nauki języka poprzez ruch i zabawę z
muzyką11 utworów, 11 aranżacji, CD
Pomoc edukacyjne "Opowiadamy historię" czyli
stolikowa tablica demonstracyjna z ilustracjami z
życia codziennego lub równoważne przez co
zamawiający rozumie pomoc zachęcającą
uczniów do opowiadania i pisania historii. Każda z
kart jest dwustronna, na jednej stronie znajduje
się ilustracja na drugiej słówka, które należy
wykorzystać w opowiadaniu.
Pomoc dydaktyczna "Przeciwieństwa" lub
równoważne przez co zamawiający rozumie grę,
w której zadaniem jest odszukanie obrazka oraz
jego przeciwieństwa, np. słodki - kwaśny, grubychudy itd. Wygrywa to dziecko, które odnajdzie
najwięcej par obrazków. Zestaw może służyć jako
układanka dydaktyczna, na podstawie której
nauczyciel scharakteryzuje i utrwali cechy
przeciwne przedmiotów i zjawisk. Oprócz
walorów poznawczych gra rozwija pamięć i uczy
koncentracji.
Pomoc dydaktyczna Domino dwa zestawy puzzli
do nauki języka angielskiego lub równoważne
przez co zamawiający rozumie obrazki zwierząt
lub przedmiotów codziennego użytku które należy
dobrać do nazw w języku angielskim. Tematy
dwóch zestawów oznaczone kolorami. wym. 8,6
cm x 6 cm; 18 dwustronnych elementów; gruby
lakierowany karton
Pomoc edukacyjne "Zabawa w kolory" lub
równoważny przez co zamawiający rozumie grę
służące do nauki rozpoznawania i nazywania
kolorów oraz części garderoby dziecięcej. Poprzez
nakładanie butów i doczepianie akcesoriów
można ćwiczyć lateralność i określenie prawylewy. Magnetyczne elementy po ustawieniu
plansz w pozycji pionowej elementy nie spadają.
Załączona do gry kostka może zamienić grę
w formę loteryjki. 6 tabliczek magnetycznych
o wym. 31 x 19 cm z postaciami dzieci; 36 części
garderoby w 6 kolorach; kostka z kolorami i 1
kostka z piktogramami; instrukcja; od 3 lat
Pomoc dydaktyczna dla dzieci w wieku od 3 do 6
lat pt. "Kapitan nauka". Angielski dla malucha lub
równoważne przez co zamawiający rozumie
książkę zawierającą pomysły na gry i zabawy z
wykorzystaniem kart, listę wszystkich słówek z
tłumaczeniem i wymową, kolorowanki i ćwiczenia
utrwalające słownictwo, a także teksty piosenek z
płyty wraz z tłumaczeniem. Dodatkiem do
książeczki są karty obrazkowe oraz płyta CD. ISBN:
9788377886212, Autor: Maria Gładysz,
Magdalena Popovics

15. Pomoc dydaktyczna "Angielski dla dzieci 3-6 lat"
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16.

17.

18.

19.

lub równoważny przez co zamawiający rozumie
książkę zabawy dla malucha jako zaproszenie do
wspólnej zabawy edukacyjnej z językiem
angielskim dla dzieci i rodziców. Proponowana
forma "czytania globalnego", czyli rozpoznawania
całych słów, sprzyja przyswajaniu nowych słówek.
Przy każdym ćwiczeniu na odwrocie strony
znajdują się wskazówki dla rodziców oraz
propozycje zabawy utrwalającej poznane słówka.
Numer ISBN: 9788378982722 Autor: Katarzyna
Piechocka-Empel
Pomoc dydaktyczna dla dzieci w wieku od 3-6 lat
pt. "Kapitan Nauka" książka. Angielski dla dzieci.
Rymowanki i wierszyki "Z kim walczy
nieustraszony Scott? Czego boi się rekin Mark? W
czym prosięta wybrały się na bal? Kim chce zostać
Katie? Jak wywołać deszcz? Angielski dla dzieci lub
równoważny przez co zamawiający rozumie
rymowanki i wierszyki to zbiór 38 wpadających w
ucho, łatwych do zapamiętania utworów do
wspólnego czytania i recytowania, które rozbawią
zarówno dzieci, jak i rodziców. Numer ISBN: 97883-65884-92-3 Autor: praca zbiorowa
Pomoc dydaktyczna" Angielski dla dzieci 3-7 lat”
Autor: Katarzyna Piechocka Empel lub
równoważne przez co zamawiający rozumie
książkę zawierającą najnowszą metodę nauki
przez zabawę to zaproszenie do wspólnej zabawy
edukacyjnej z językiem angielskim dla dzieci i
rodziców. Proponowana forma „czytania
globalnego”, czyli rozpoznawania całych słów,
sprzyja przyswajaniu nowych słówek. Nasza
książeczka: opiera się na wykorzystaniu pamięci
wzrokowej – dziecko kojarzy konkretny obrazek ze
słowem pisanym, wspomaga naturalną naukę
języka od bardzo wczesnych lat (według
najnowszych badań, im wcześniej i więcej dziecko
przyswoi, tym lepiej), wykorzystuje naturalną
ciekawość dziecka do zdobywania wiedzy i
poznawania świata, wspomaga rozwój
intelektualny – poszerza słownictwo z różnych
dziedzin, rozwija zdolności manualne dziecka
poprzez kolorowanie i wycinanie. Zeszyt zawiera
również słowniczek. Numer ISBN: 978-83-7898998-1
Pomoc dydaktyczna dla dzieci w wieku od 3-6 lat
pt. "Angielski dla dzieci 100 pierwszych słów
Książka + karty obrazkowe" lub równoważne przez
co zamawiający rozumie książkę zawierającą
pomysły na gry i zabawy z wykorzystaniem kart,
listę wszystkich słówek z tłumaczeniem i
wymową, kolorowanki i ćwiczenia utrwalające
słownictwo, a także teksty piosenek z płyty wraz z
tłumaczeniem. Dodatkiem do książeczki są karty
obrazkowe oraz płyta CD. Karty obrazkowe są
integralną częścią książki. W skład zestawu
wchodzą 104 kolorowe karty z najważniejszymi
słówkami. Każda karta jest dwustronna: po jednej
stronie znajduje się ilustracja i wyraźny podpis w
języku angielskim, a na odwrocie ilustracja z
tłumaczeniem w języku polskim. Zabawę z
kartami uatrakcyjniają zabawne, przyciągające
uwagę obrazki, które ułatwiają zapamiętywanie
słówek w sposób najbardziej naturalny dla dzieci
w tym wieku, czyli podczas wspólnej, zabawy.
Numer ISBN: 9788377886212 Autor: praca
zbiorowa
Pomoc dydaktyczna książka obrazkowa dla dzieci
w wieku od 3 do 6 lat pt. "Na tropie angielskich
słówek" lub równoważne przez co zamawiający
rozumie dwanaście bogato ilustrowanych
rozkładówek, które zabierają młodych odkrywców
w podróż po rzeczywistych i całkiem zmyślonych
światach. Wyprawa pirackim okrętem, nocne
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21.

22.
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26.

27.

28.

poszukiwanie złodzieja, wycieczka do zoo czy na
planetę dziwolągów w takich miejscach nie może
być nudno. Szukanie szczegółów, ukrytych postaci
i wymyślanie historii inspirowanych ilustracjami to
zabawa na wiele godzin oraz doskonałe ćwiczenie
spostrzegawczości i koncentracji. Numer ISBN:
9788365884220 Autor: praca zbiorowa
Tablica wielofunkcyjna w języku angielskim, dzięki
której dzieci uczą się używać zegara, ustalać datę,
dzień tygodnia, pogodę albo pory roku. Wymiary:
30 x 30 x 1,5 cm
Rzeczowniki w języku angielskim Gra edukacyjna
wzbogacająca słownictwo. Zestaw zawiera 108
zdjęć i 108 słów zgodnych ze zdjęciami. Celem
zabawy jest połączyć obrazek z odpowiednim
słowem - rzeczownikiem. Zdjęcia wyposażone są
w system autokontrolny.
Czasowniki ze zdjęciami w języku angielskim Gra
edukacyjna wzbogacająca słownictwo. Zestaw
zawiera 108 zdjęć i 108 słów zgodnych ze
zdjęciami. Celem zabawy jest połączyć czynność
wykonywaną na zdjęciu z odpowiednim słowem czasownikiem. Zdjęcia wyposażone są w system
autokontrolny.
Natura - tablica magnetyczna tablica wyposażona
w zestaw magnetycznych figurek, dzięki którym
można stworzyć obraz o różnorodnej tematyce.
Pomoc wspomaga rozwój pojęcia czasu i
przestrzeni, potrzeby ochrony środowiska,
spostrzegania wzrokowego, logicznego łączenia
faktów, umiejętności matematycznych, relacji
przestrzennych. Doskonały do ćwiczeń
językowych, przy nauce języków obcych. • tablica
magnetyczna o wym. 70 x 50 cm przedstawiająca
krajobraz • 100 szt. magnetycznych elementów •
torba z magnesami samoprzylepnymi • 4 torebki z
tworzywa sztucznego • instrukcja
Days of the week – mata. Mata pozwala na
efektywną naukę dni tygodnia w języku
angielskim. Bawiąc się na macie dzieci poznają
nowe nazwy, wzbogacając własny zasób
słownictwa. Usprawniają przy tym koordynację
wzrokowo-ruchową. Ponadto ćwiczą pamięć
wzrokową oraz koncentrację, a także uczą się
rozumienia ze słuchu oraz wymowy w języku
angielskim. • wym. 100 x 160 cm
Sowa samogłosek. Gra rozwija u dzieci
świadomość fonologiczną i uczy poprawnej
wymowy w języku angielskim. Każda z sów jest
oznaczona inną samogłoską. Karty z obrazkami
należy umieszczać w odpowiednich sowach w
zależności od tego, jak wymawia się
przedstawione na kartach słowo. • 6 sów (5 z
nadrukowanymi samogłoskami, jedna bez
oznaczenia) o wym. 10 x 7,5 cm • 100 kart z
obrazkami
Skojarzenia - karty do angielskiego. Karty
przedstawiające przedmioty z najbliższego
otoczenia dziecka. Każda ilustracja zawiera nazwę
po angielsku.
• 20 plastikowych kart o wym. 13 x 13 cm
Memory game – nature. Gra zawiera słówka i
zwroty związane z tematem: Natura (Nature).
Zawartość pudełka: • 72 kartoniki o wym. 4,1 x
4,1 cm, z 36 angielskimi słowami• instrukcja z listą
słów i innymi propozycjami zabaw.
Dźwiękowa kostka. Przez co zamawiający rozumie
urządzenie, w którym, aby nagrać wypowiedź lub
dźwięk na ściance, naciska się i przytrzymuje
czerwony przycisk nagrywania oraz zielony
przycisk odtwarzania znajdujące się na danej
ściance. Aby odsłuchać nagranie, naciska się
zielony przycisk odtwarzania. Powyższą procedurę
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32.

można w dowolnym momencie powtórzyć w celu
ponownego nagrania wypowiedzi lub dźwięku.
Nagranie można w dowolnym momencie
odtworzyć przez naciśnięcie jednego z zielonych
przycisków odtwarzania. Kostka jest przeznaczona
do rzucania podobnie jak zwykła kostka do gry.
Gdy kostka się zatrzyma, zostanie odtworzone
nagranie ze ścianki znajdującej się na górze kostki.
Plastikowe, zdejmowane osłonki umożliwiają
umieszczenie na każdej ściance rysunku lub
zdjęcia. Kostka daje mnóstwo możliwości zarówno
przy nauce języków obcych jak i zajęciach
logopedycznych. Zawartość: kostka o boku 15 cm
Klocki LOGO język angielski. W pudełku znajduje
się 150 klocków z umieszczonymi na nich literami,
cyframi, znakami interpunkcyjnymi i
matematycznymi. Zielony szlaczek u dołu każdego
klocka umożliwia właściwe umieszczanie oraz
postrzeganie liter i znaków. Sprawdzają się
zarówno w trakcie zajęć indywidualnych, jak i
grupowych, w przedszkolu. Zawartość: 150
klocków 1,5 x 4 x 1,5 cm
Angielski alfabet obrazkowy mata edukacyjna
Duża mata edukacyjna (1m x 2m) do rozłożenia na
podłodze. Wykonana z wytrzymałej folii PCV,
umożliwia zabawę dzieci w sali przedszkolnej jak
również na trawniku. Do maty dołączone są 3
scenariusze zabaw edukacyjnych.
Memo i przedszkolaki – pakiet kurs języka
angielskiego z filmami animowanymi, w którym
"wirtualna" nauczycielka prowadzi zajęcia
językowe dla najmłodszych i podpowiada
nauczycielce w grupie, jak organizować proces
dydaktyczny (poprzez pojawiające się na ekranie
krótkie polecenia i zadania dotyczące
prowadzenia zajęć). Na płytach DVD: - 70 mini
lekcji z języka angielskiego prowadzonych przez
"wirtualną" nauczycielkę - Zaanimowane scenki
sytuacyjne, piosenki lub wierszyki, w których
bohater kursu smok Memo towarzyszy dzieciom i
wspiera je w procesie nauki języka obcego Instrukcje dla nauczyciela wychowania
przedszkolnego (pojawiające się w filmie w formie
krótkich notatek) dotyczące przede wszystkim
organizacji procesu dydaktycznego, np. pauzuj
DVD, rozdaj dzieciom kartę pracy ze str. 4,
powtarzajcie rymowankę, klaszcząc rytmicznie w
dłonie. Do poradnika dołączony jest słowniczek
obrazkowy - 9 plansz tematycznych ze
słownictwem z kursu "Memo i przedszkolaki".
Zadaniem dziecka jest pokolorowanie tych
obiektów w słowniczku, których nazwy poznało w
trakcie pracy nad danym odcinkiem z płyty DVD.
Słowniczek można wykorzystać w celu
powtarzania słownictwa, zlecając dziecku
cyklicznie wskazywanie wszystkich
pokolorowanych obiektów na planszach i
podawanie ich angielskich nazw. Karty pracy
"Memo i przedszkolaki" przeznaczone są dla
przedszkolaków (4 i 5-latków), którzy nigdy
wcześniej nie uczyli się języka angielskiego. W
szczególności tych, które zgodnie z zapisami
ustawy z 30.05.2014 r. w roku szkolnym
2015/2016, rozpoczną obowiązkową naukę języka
angielskiego w przedszkolach. W publikacji
znajduje się: - 35 perforowanych, kolorowych kart
pracy z komentarzem dla nauczyciela na odwrocie
- 6 plansz do gry memory - 3 plansze z naklejkami
- dyplom uznania dla dziecka.
Autumn-winter Mistery box zestaw 121
elementów, które składają się na gotowe
materiały z wyjątkowymi grafikami: karty
obrazkowe (14×14 cm) małe karty do różnych
gier; karty pracy instrukcje i propozycje zabaw;
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naklejki; dodatki, dzięki którym stworzysz własne
pomoce do nauki (dla własnych dzieci lub na
zajęcia)
Parawan teatrzyk przez co Zamawiający rozumie
Kolorowe parawany z motywem i okienkiem.
Pozwalają na dekorowanie pomieszczeń, dzielenie
przestrzeni itp. Dostarczane wraz ze stelażem
wykonanym z drewna. • wym. 92 x 40 x 154 cm
Little Red Riding Hood (ISBN-10: 1846867681,
ISBN-13: 978-1846867682) Przez co Zamawiający
rozumie: książkę: Czerwony Kapturek po
angielsku. Autor Lari Don. Zilustrowana przez
francuską artystkę Celię Chauffrey. Do książki
dołączona jest płyta CD z audiobookiem. Bajkę na
głos czyta aktorka Imelda Staunton.
Cheep cheep Pop-up fun ISBN: 9781848574359
Przez co Zamawiający rozumie: seria
trójwymiarowych książek przestrzennych.
Otwierając poszczególne okienka czytelnik
wprawia w ruch zwierzęta mieszkające na farmie.
Świnka tarzająca się w błocie, ruszający głową
konik, wesoła krówka, skacząca owieczka i wesołe
kurczaki. Książka pobudza kreatywne myślenie,
spostrzegawczość oraz rozwija wyobraźnie
przestrzenną. Humorystyczny tekst zagadek oraz
ruchome trójwymiarowe elementy wydłużają czas
koncentracji dziecka, zachęcają do wspólnego
poznawania i nazywania świata w języku
angielskim.
We're going on a bear hunt ISBN: 9781406357387
Autor: Michael Rosen; Ilość stron: 40; Oprawa:
Miękka; Rozmiar: 240 x 270. W zestawie audio
CD.
Sam and Dave dig a hole ISBN: 1406357766;
Autor: Mac Barnett, Jon Klassen; Język: Angielski;
Oprawa: Twarda; Liczba stron: 40; ISBN:
1406357766ID: 02731165; Waga: 282 g; Wymiary:
270 × 200 × 9 mm
Baśnie braci Grimm ISBN: 9788365646484; Autor
Opracowanie zbiorowe; Nazwa Grimm's fairy
tales. Baśnie braci Grimm z podręcznym
słownikiem angielsko-polskim; Liczba stron 326;
Oprawa miękka; TłumaczOpracowanie zbiorowe;
Język wydania polski, angielski; Forma książka
The table sets itself ISBN: 9780802734471; Autor:
Ben Clanton; Wymiary 235 x 235 mm; Liczba stron
40; Oprawatwarda
My first book about food ISBN: 9781409597612;
ILUSTRACJE-MARTA CABROL; AUTOR-CAROLINE
YOUNG; LICZBA STRON 20; OPRAWA-TWARDA
The sheep pig ISBN: 9780141370217; Autor: Dick
King-Smith; Wydawnictwo Puffin Books; Oprawa:
Miękka; Rok wydania: 2017; Ilość stron: 139;
angielski; Wymiary: 0.8x12.9x1 cm
ABC-Mindful me (ISBN-10: 1633225100, ISBN-13:
978-1633225107); Autor: Christiane Engel;
Kategorie: książki obcojęzyczne / angielskie /
Children's; Typ okładki: okładka twarda; Wymiary:
23.8x23.7 Ilość stron: 36
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RAZEM

2.

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 8/AkP/FRWiM/2018 wynosi ……………
miesięcy.

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,
Strona 35 z 67

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.

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 1d do zapytania ofertowego znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018
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 dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu
„Aktywny Przedszkolak”- część 4. Zakup pomocy do zajęć „Uczucia i Emocje”. Pozycja budżetowa 8.
Postępowanie znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018 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

Ilość

1

2

4

1.

2.

3.

Piłki emocje. Przez co zamawiający rozumie Piłki
wykonane z bardzo sprężystej gumy lub innego
sprężystego miękkiego materiału nietoksycznego 6
piłek przedstawiających różne wyrazy twarzy. O
średnicy minimum 20 cm.
Pomoc edukacyjna "Matki" czyli zestaw składający
się z 15 dywaników przedstawiających stany
emocjonalne lub równoważne przez co zamawiający
rozumie dywaniki z wizerunkiem chłopca które
pomogą w wyrażaniu codziennych emocji, nauczą
nazywania ich oraz dyskusji na temat okoliczności
w jakich mogą one nam towarzyszyć. Pozwala
również na ćwiczenia rozwijające motorykę
narządów artykulacyjnych oraz uczy poprzez
naśladownictwo i demonstrację. w zestawie 15
dywaników antypoślizgowych o wym. 29 x 29 cm
Pomoc edukacyjne pacynki służące do zajęć z
psychologiem lub równoważne przez co zamawiający
rozumie pacynki przedstawiające emocje dzięki
którym poprzez przedstawienia teatralne i zabawę

j.m.

Jednostkow
a Cena
ryczałtowa
brutto

Wartość brutto
(kol.4x6)

Podział dostaw
(punkt odbioru –
ilość na punkt)

5

6

7

8

komplet

SPK-2
SPB-2
SPR-2
PM-4
AZPO-4

5

komplet
.

SPK-1
SPB-1
SPR-1
PM-1
AZPO-1

4

komplet
.

SPK-1
SPB-1
SPR-1
PM-1

14
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4.

5.

6.

7.

8.

z pacynkami poznają świat emocji, dzięki którym
łatwiej im poznać i zrozumieć a później rozpoznać
emocje u innych ludzi. Wyrażanie swoich emocji za
pomocą pacynek pomaga pokonać nieśmiałość oraz
bariery w komunikacji. Wszystkie pacynki wykonane
są z miękkiej tkaniny z elementami pluszu, a ich
budowa sprzyja dobremu trzymaniu się na dłoni
małego aktora. wys. 25 cm; 6 pacynek:
uśmiechnięta, smutna, przestraszona, zła, neutralna,
zdziwiona
Pomoc dydaktyczna "Mega kaktus" lub równoważne
przez co zamawiający rozumie przestrzenną pomoc
edukacyjną która wprowadzi dzieci w świat emocji,
kształtów i dobrej zabawy. Zwiększa koordynację
ruchów ciała, uczy wyobrażenia przestrzennego oraz
ćwiczy logiczne myślenie. Kaktus, dzięki swojej
budowie pozwala dzieciom ćwiczyć orientację
kierunkową, natomiast dwustronne elementy
w dwóch kolorach, pomagają uczyć rozpoznawania
emocji oraz kształtów. Nauka, zabawa i gra w jednej
bezpiecznej zabawce. Wykonane z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego. wym. kaktus: wys. 41,
podstawa 31 cm; 6 dysków w 2 kolorach; wym.
Pomoc edukacyjna "Gra ekspresje" Rozwija
umiejętność wyrażania i rozpoznawania emocji lub
równoważne przez co zamawiający rozumie gry
stymulujące rozwój spostrzegania wzrokowego oraz
umiejętność planowania. Drewniana układanka
składa się z tabliczek, zawiera 18 elementów (6 oczy, 6 - włosy, 6 - usta), z których można ułożyć 6
twarzy wyrażających emocje. W zestawie są 3
drewniane kostki z rysunkami części twarzy odpowiedniki obrazków na tabliczkach. Gra polega
na układaniu twarzy zgodnie ze wskazaniami z
wyrzucanych kostek.
Pomoc edukacyjna "Pufki emocje" lub równoważne
przez co zamawiający rozumie wyposażenie sali
służące do zajęć indywidualnych i zbiorowych z
psychologiem, kolorowe, miękkie pufy z nadrukami
min wyrażających różne emocje (neutralna, smutna,
zła, wystraszona, zaskoczona, radosna). Pufy mogą
służyć do siedzenia oraz do zabaw uczących
rozpoznawać, wyrażać, nazywać i klasyfikować
emocje. Ponieważ wszystkie nasze produkty z serii
„emocje" posiadają te same minki, a każdej z nich
przyporządkowany został określony, zawsze ten
kolor, można łączyć wszystkie propozycje w zestawy
i wykorzystywać do wielu różnych zajęć i zabaw.6
szt.wym. śr. 30 cm. gr. 8 cm.
Pomoc edukacyjne stemple emocji lub równoważne
przez co zamawiający rozumie stemple służąca do
samodzielnego określenia swego nastroju 6 szt.
Wym. 6,5 x 7 cm radość, złość, strach, smutek,
zdziwienie, neutralny
Pomoc edukacyjna "Zabawne kształty” lub
równoważne przez co zamawiający rozumie służąca
odkrywaniu stanu emocjonalnego wspaniałą zabawę
logiczną, w której dziecko łączy zabawne kształty, na
których nadrukowane są
minki (emocje).
Dwuelementowe puzzle mogą łączyć się ze sobą w
dowolny sposób tworząc przy tym zabawne buzie a
wszystko to zależy od wyobraźni dziecka, które może
skomponować 12 podstawowych kształtów, oraz 132
inne wyjątkowe kombinacje! Dzieci mogą je
nazywać, opisywać, porównywać. Zabawa rozwija

szt.

SPK-1
SPB-1
SPR-1
PM-1
AZPO-1

10

szt.

SPK-2
SPB-2
SPR-2
PM-2
AZPO-2

4

komplet
.

PM – 2
AZPO-2

8

komplet
.

PM – 4
AZPO-4

8

szt.

PM – 4
AZPO-4

5

Strona 38 z 67

9.

10.

11.

12.

13.

wyobraźnię, uczy emocji, ćwiczy motorykę rąk oraz
koordynację oko - ręka. 24 kartonowe elem.; od 3 lat
Pomoc dydaktyczna plakat Odreagowuję złe emocje
lub równoważne przez co zamawiający rozumie
plakat, z którego dziecko dowie się jak może
zachować się, by poczuć się lepiej, kiedy czuje złość
lub równoważne przez co zamawiający rozumie
aplikację, dzięki której dzieci nie potrafiące jeszcze
czytać widzą np. propozycje odreagowania złości,
przedstawione są w formie prostych obrazków, w
których złość symbolizuje zła mina charakterystyczna
dla wszystkich produktów z serii emocje. Dodatkowo
obrazki, przy których są cukierki, przedstawiają
zachowania
społecznie
aprobowane.
Plakat
wydrukowany jest na wysokiej jakości papierze
powlekanym folią. Plakat posiada na rogach 4
pierścienie umożliwiające przymocowanie go do
ściany. wym. 50 x 70 cm
Plakat edukacyjny Moje emocje lub równoważne
prze co zamawiający rozumie plakat, z którego
dziecko dowie się jak może zachować się, by poczuć
się lepiej, kiedy czuje złość. plakat polsko-angielski,
wym. 50 x 70 cm lub równoważne przez co
zamawiający rozumie
Pomoc dydaktyczna "Robię miny" lub równoważne
przez co zamawiający rozumie makatkę emocje
służącą do zabaw tworząc różne twarze, miny i
emocje z 22 dostępnych elementów. Makatka
wykonana z filcu, ruchome elementy są wykonane z
filcu i podklejone rzepem umożliwiającym ich łatwe
przypinanie i odpinanie. Zabawa pomaga
kształtować umiejętności motoryczne, koordynację
wzrokowo - ruchową i precyzję ruchów, rozwija
wyobraźnię, pomaga dzieciom zrozumieć i
rozpoznawać emocje i uczucia. Zalety: - atrakcyjna
dekoracja, zabawa uczy rozpoznawania emocji,
ćwiczenie koordynacji. W zestawie: makatka o wym.:
50 x 70 cm - 22 filcowe elementy z rzepem.
Pomoc edukacyjną do pracy indywidualnej
DROŹDZIK – PAKIET PRZEDSZKOLE. Pakiet zawiera:
44 obrazki (5 × 5 cm) na odwrocie których znajduje
się rzep. Obrazki przedstawiają symbolicznie
najczęściej odwiedzane miejsca oraz czynności
wykonywane w przedszkolu, np. toaleta, teatr,
śniadanie, obiad, podwieczorek, zajęcia, ruchowe,
relaksacja. 13 obrazków powtarza się ze względu na
to, że będzie konieczność używania ich codziennie
lub dwukrotnie w ciągu dnia. UWAGA: OBRAZKI
DRUKOWANE SĄ NA GRUBYM PAPIERZE I
FOLIOWANE
Pomoc dydaktyczna DROZD WĘDROWNY – PLAN
AKTYWNOŚCI -PLANSZA. Plan aktywności to plansza,
która z zestawem zdjęć, grafik lub słów będzie dla
osoby z autyzmem wskazówką do wykonania
określonych czynności. Produkt wykonany z płyty
biurowej (matowej) o wymiarach: dł. 90 cm × szer.
14 cm × 1,5 cm grubości; waga około 3 kg. Na całej
długości planu znajduje się czarny rzep. Plan posiada
pojemnik (wymiary: 13,5 cm × 13,5 cm × 5 cm
grubości) na obrazki i identyfikator na umieszczenie
zdjęcia. Plany dostępne są w kolorze granatowym,
zielonym i żółty (wybór koloru przypadkowy)
RAZEM

8

szt.

PM – 4
AZPO-4

8

szt.

PM – 4
AZPO-4

2

szt.

PM – 2

1

szt.

AZPO – 1

1

szt.

AZPO – 1
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2.

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 8/AkP/FRWiM/2018 wynosi ……………
miesięcy.

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 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.

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 1e do zapytania ofertowego znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018

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 dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu
„Aktywny Przedszkolak”- część 5. Materiały plastyczne i papiernicze tzw. wyprawki dla dzieci (na wszystkie
zajęcia). Pozycja budżetowa 14. Postępowanie znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018
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:

j.m.

Jednostkow
a Cena
ryczałtowa
brutto

Wartość brutto
(kol.4x6)

Podział dostaw
(punkt odbioru –
ilość na punkt)

4

5

6

7

8

4

kpl

Lp
.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1

2

1.

Komplet materiałów plastycznych: Wyprawką: Karton
kolorowy A3 (15kol.) - 60ark.
Tektura falista złota i srebrna A3 - 12ark.
Papier rysunkowy biały A4 - 750ark.
Plastelina zestaw klasowy - 2,4kg
Brystol A4 - 250ark.Bibuła karbowana - 10rolek
Pasy papieru wycinankowego - 300szt.
Bibuła Tygrys - 1rolka
Bibuła Leopard - 1rolka
Bibuła Krowa - 1rolka
Tektura falista beżowa - 50ark.
Tempery 1-litrowe - 6kolorów
Klej uniwersalny 1l. - 1szt.
Kredki świecowe - grube(12kol.) - 25op.
Brystol biały A3 - 100ark.
Papier wycinankowy A4 - 130ark.
Brystol kolorowy A4 - 100szt.
Papier rysunkowy kolorowy A3 - 150ark.
Bibuła gładka - 30arkTektura falista kolorowa - 10ark.
Kredki zestaw klasowy 60szt. - 5op.
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PM

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Buteleczki z dozownikiem - 25szt.
Samoprzylepne arkusze folii piankowej - 10ark.
Kolorowe ruchome oczka - 100szt.
Druciki kreatywne kolorowe - 100szt.
Pompony zwierzęce - 100szt.
Pędzle standard okrągłe 4mm - 7szt.
Pędzle standard okrągłe 8mm - 11szt.
Pędzle standard płaskie 9mm - 7szt.
Dziurkacz kombinerki i 4 wkłady - 1zestaw
Teczka - 25szt.
Nożyczki tradycyjne - 5szt.
Duży zestaw papierów dekoracyjnych o zróżnicowanej
gramaturze. W zestawie między innymi zdobiony papier
czerpany tektura falista folia holograficzna zdobione
kartony. Doskonałe uzupełnienie każdej tradycyjnej
wyprawki plastycznej. Różnorodność wzorów umożliwia
tworzenie prac na każdą okazję i wykorzystanie arkuszy
według własnych potrzeb. Całość zapakowana w tekturową
skrzynkę.218 arkuszy papieru w formacie A4 i A3
Sztaluga wys. 121 cm
wym. plansz 130 x 65 cm.
4 pojemniki lub równoważne przez co zamawiający rozumie
pędzle mopy do tworzenia artystycznych prac oraz
plastycznych eksperymentów z wykorzystaniem farb. Każdy
z 8 szt. pędzli, posiada wytrzymały trzonek z tworzywa
sztucznego o dł. 14 cm, oraz różne końcówki, umożliwiające
uzyskanie odmiennych efektów, podczas malowania. W
zestawie m. in. końcówka z gąbką, plastikowym włosiem,
skręconym sznurkiem czy nylonową siatką. Wiek: 3+
grube pędzle w 3 różnych teksturach (pianka, gąbka,
siatka). Te trzy pędzle sprawiają, że malowanie farbami
staje się nowym doświadczeniem. Każdy z nich ma inną
fakturę dzięki czemu, zostawia inny, niepowtarzalny ślad.
Pędzle sprawią, że malowanie stanie się jeszcze bardziej
atrakcyjne a powstałe obrazy będą oryginalne. Kształt
i rozmiar rączek został odpowiednio dopasowany do
trzymania dla małych dłoni. 3 szt.; dł. 9 cm, śr. 3 cm, wiek:
3+
Farby na bazie wody lub równoważne przez co zamawiający
rozumie farby łatwo zmywalne z rąk i ubrań. Po
wyschnięciu pozostawiają brokatowy efekt. Doskonałe do
dekoracji i wykańczania prac uprzednio pomalowanych
temperami. Najlepszy efekt uzyskuje się po pomalowaniu
ciemnych powierzchni. Przeznaczony do pokrywania
papieru, folii piankowych, drewna itp.6 pojemników x 250
ml
Farby o intensywnych kolorach na bazie wody lub
równoważne przez co zamawiający rozumie farby do
nanoszenia pędzelkiem lub gąbką. Farby przed
wyschnięciem łatwo zmywają się z rąk i ubrań. Kolory
nanosimy na czystą powierzchnię np. bawełnianą (możemy
użyć szablonów) i po wyschnięciu prasujemy na lewej
stronie przez kilka minut. Tkaninę możemy uprać po 24
godz. w temp. do 50°C.6 pojemników x 250 ml
Tempery o metalicznych barwach lub równoważne przez co
zamawiający rozumie farby które uatrakcyjniają dziecięce
prace i dekoracje. Łatwo zmywalne z rąk i ubrań,
nietoksyczne. 500ml
Tempery o metalicznych barwach lub równoważne przez
co zamawiający rozumie farby które uatrakcyjniają
dziecięce prace i dekoracje. Łatwo zmywalne z rąk i ubrań,
nietoksyczne.500ml.
Tempery o metalicznych barwach lub równoważne przez co
zamawiający rozumie farby które uatrakcyjniają dziecięce
prace i dekoracje. Łatwo zmywalne z rąk i ubrań,
nietoksyczne. 500ml
Farby fluorescencyjne 6 kolorów po 250 ml lub
równoważne przez co zamawiający rozumie farby świecące
w ciemności
Tempery 1-litrowe. 6 kolorów lub równoważne przez co
zamawiający rozumie klasyczne farby.
Tempera 1l fiolet lub równoważne przez co zamawiający
rozumie klasyczne farby.

4

kpl

PM

PM

1

5

kpl

PM

7

kpl

PM

4

kpl

PM

4

kpl

PM

4

PM

4

PM

4

PM

4

kpl

PM

3

kpl

PM

4

Strona 42 z 67

PM

14.
15.
16.
17.

Tempera pomarańcz lub równoważne przez co
zamawiający rozumie klasyczne farby. 1l.
Tempera jasna zieleń lub równoważne przez co
zamawiający rozumie klasyczne farby. 1l
Tempera brąz lub równoważne przez co zamawiający
rozumie klasyczne farby. 1l.
Tempera błękit lub równoważne przez co zamawiający
rozumie klasyczne farby. 1l.
Mazaki lub równoważne przez co zamawiający rozumie
Wielki zestaw trójkątnych mazaków zmywalnych. Trójkątny
kształt ułatwia trzymanie i wymusza prawidłowy chwyt
podczas rysowania. Mazaki umieszczone w wygodnym,
tekturowym, zamykanym pudełku z przegródkami. 100 szt.
w 10 kolorach. Średnica rysika 3 mm. Wiek: 3+
Przybory do malowania na szkle lub równoważne przez co
zamawiający rozumie zestaw pisaków do malowania na
szkle i porcelanie. Doskonałe do ozdabiania kubków,
wazonów.5 szt. kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony,
żółty
Kredki świecowe lub równoważne przez co zamawiający
rozumie 300 szt. grubych kredek świecowych w 12
kolorach w tekturowym pudełku z przegrodami. Średnica
kredki 11mm, długość 9 cm
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21. Bibuła w kropki 5 szt.,wym: 200 x 50 cm
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22. Bibuła w paski wym 200x50 cm

4

kpl

PM

4

kpl

PM

4

kpl

PM

4

kpl

PM

4

kpl

PM

6

kpl

AZPO

18.

19.

20.

23.

24.

25.

26.
27.

Wielokolorowe, tekturowe arkusze, pokryte czarną
powłoką, służące do tworzenia tęczowych obrazków.
Obrazki powstają, poprzez zdrapywanie z powierzchni
arkusza czarnej powłoki, przy użyciu plastikowego patyczka
lub plastikowej szpatułki. Zestaw zawiera 100 arkuszy
o wym. 15 x 12 cm.
Pomoc plastyczna. Zestaw hobbystyczny. Pudełko do
przechowywania zestawu zawiera instrukcję i pomysły
prac. Zestaw składa się ze 110 elementów:10 szt.
kolorowego papieru rysunkowego,10 szt. kolorowego
brystolu,24 kartonowe paski dł. 49 cm
3 szt. tektury falistej
1 szt. tęczowego brystolu,10 szt. kolorowego papieru
rysunkowego,10 szt. kolorowego brystolu,1 blaszka 9 5 x 18
5 cm
22 szt. kwadratów do origami (10 cm)
22 szt. kwadratów do origami (15 cm),24 kartonowe paski
dł. 49 cm,3 szt. tektury falistej, szablon z instrukcją do
wykonania prac o wymiarze 52 x 60 cm
1 szt. tektury falistej 3D
5 spinaczy ozdobnych
1 drucik kreatywny
10 oczek naklejanych,1 szt. tęczowego brystolu,1 blaszka 9
5 x 18 5 cm,22 szt. kwadratów do origami (10 cm),22 szt.
kwadratów do origami (15 cm),szablon z instrukcją do
wykonania prac o wymiarze 52 x 60 cm,1 szt. tektury
falistej 3D,5 spinaczy ozdobnych,1 drucik kreatywny,10
oczek naklejanych.
Pomoc plastyczna. Filc zestaw dekoracyjny: 5 szt. filcu 1,5
mm o wym. 20 x 30 cm
4 szt. filcu 3 5 mm o wym. 20 x 30 cm
9 kolorowych nitek do wyszywania 3 m
5 kolorowych motków wełny 5g
1 igła do filcu
30 koralików transparentnych i opalowych
320 koralików zielonych, żółtych, czerwonych i niebieskich
80 koralików złotych i srebrnych
10 kwiatków transparentnych i opalowych
25 kwiatków opalowych różowych
20 kwiatków czarnych
25 kwiatków złotych
40 cekinów
100 zielonych koralików rurek wzór
Brystol kolorowy A3 150 ark5 kolorów. brystol 150 szt. 5
kolorów 190gr-200gr
Wyprawką: Karton kolorowy A3 (15kol.) - 60ark. Tektura
falista złota i srebrna A3 - 12ark. Papier rysunkowy biały A4
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

- 750ark. Plastelina zestaw klasowy - 2,4kg Brystol A4 250ark.Bibuła karbowana - 10rolek Pasy papieru
wycinankowego - 300szt. Bibuła Tygrys - 1rolka Bibuła
Leopard - 1rolka Bibuła Krowa - 1rolka Tektura falista
beżowa - 50ark. Tempery 1-litrowe - 6kolorów Klej
uniwersalny 1l. - 1szt. Kredki świecowe - grube(12kol.) 25op. Brystol biały A3 - 100ark. Papier wycinankowy A4 130ark. Brystol kolorowy A4 - 100szt. Papier rysunkowy
kolorowy A3 - 150ark. Bibuła gładka - 30arkTektura falista
kolorowa - 10ark. Kredki zestaw klasowy 60szt. - 5op.
Buteleczki z dozownikiem - 25szt. Samoprzylepne arkusze
folii piankowej - 10ark. Kolorowe ruchome oczka - 100szt.
Druciki kreatywne kolorowe - 100szt. Pompony zwierzęce 100szt. Pędzle standard okrągłe 4mm - 7szt. Pędzle
standard okrągłe 8mm - 11szt. Pędzle standard płaskie
9mm - 7szt. Dziurkacz kombinerki i 4 wkłady - 1zestaw
Teczka - 25szt. Nożyczki tradycyjne - 5szt.
Zestaw wiosenny czyli pudełko do przechowywania
zestawu zawiera instrukcję i pomysły prac. Zestaw składa
się ze 110 elementów: tektura: 8 szt. - różne kolory, 3 szt. w
paski, 3 szt. w kropki 1 szt. tęczowej tektury falistej 1 szt.
niebieskiej tektury stercz 2 szt. tęczowego brystolu 8 szt.
kolor. papieru rysunkowego 46 pasków papieru o dł. 50 cm
10 szt. papieru transparentnego 26 szt. bibułki
Papier do origami. Kwadraty do origami. W różnych
wielkościach, kolorach, wzorach i fakturach np. skóry węża.
Niektóre z kwadratów są dwukolorowe, tym samym
zwiększają one możliwości tworzenia oryginalnych wzorów.
336 szt.
Pędzle mopy do tworzenia artystycznych prac oraz
plastycznych eksperymentów z wykorzystaniem farb. Każdy
z 8 szt. pędzli, posiada wytrzymały trzonek z tworzywa
sztucznego o dł. 14 cm, oraz różne końcówki, umożliwiające
uzyskanie odmiennych efektów, podczas malowania. W
zestawie m. in. końcówka z gąbką, plastikowym włosiem,
skręconym sznurkiem czy nylonową siatką. Wiek: 3+
Grube pędzle w 3 różnych teksturach (pianka, gąbka,
siatka). Te trzy pędzle sprawiają, że malowanie farbami
staje się nowym doświadczeniem. Każdy z nich ma inną
fakturę dzięki czemu, zostawia inny, niepowtarzalny ślad.
Pędzle sprawią, że malowanie stanie się jeszcze bardziej
atrakcyjne a powstałe obrazy będą oryginalne. Kształt i
rozmiar rączek został odpowiednio dopasowany do
trzymania dla małych dłoni. 3 szt.; dł. 9 cm, śr. 3 cm, wiek:
3+
Farby na bazie wody lub równoważne przez co zamawiający
rozumie farby łatwo zmywalne z rąk i ubrań. Po
wyschnięciu pozostawiają brokatowy efekt. Doskonałe do
dekoracji i wykańczania prac uprzednio pomalowanych
temperami. Najlepszy efekt uzyskuje się po pomalowaniu
ciemnych powierzchni. Przeznaczony do pokrywania
papieru, folii piankowych, drewna itp.6 pojemników x 250
ml
Farby o intensywnych kolorach na bazie wody lub
równoważne przez co zamawiający rozumie farby do
nanoszenia pędzelkiem lub gąbką. Farby przed
wyschnięciem łatwo zmywają się z rąk i ubrań. Kolory
nanosimy na czystą powierzchnię np. bawełnianą (możemy
użyć szablonów) i po wyschnięciu prasujemy na lewej
stronie przez kilka minut. Tkaninę możemy uprać po 24
godz. w temp. do 50°C.6 pojemników x 250 ml
Tempery o metalicznych barwach lub równoważne przez co
zamawiający rozumie farby które uatrakcyjniają dziecięce
prace i dekoracje. Łatwo zmywalne z rąk i ubrań,
nietoksyczne. 500ml
Tempery o metalicznych barwach lub równoważne przez co
zamawiający rozumie farby które uatrakcyjniają dziecięce
prace i dekoracje. Łatwo zmywalne z rąk i ubrań,
nietoksyczne.500ml.
Tempery o metalicznych barwach lub równoważne przez co
zamawiający rozumie farby które uatrakcyjniają dziecięce
prace i dekoracje. Łatwo zmywalne z rąk i ubrań,
nietoksyczne. 500ml
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Farby fluorescencyjne 6 kolorów po 250 ml lub
37. równoważne przez co zamawiający rozumie farby świecące
w ciemności
Tempery 1-litrowe. 6 kolorów lub równoważne przez co
38.
zamawiający rozumie klasyczne farby.
Tempera 1l fiolet lub równoważne przez co zamawiający
39.
rozumie klasyczne farby.
Tempera pomarańcz lub równoważne przez co
40.
zamawiający rozumie klasyczne farby. 1l.
Tempera jasna zieleń lub równoważne przez co
41.
zamawiający rozumie klasyczne farby. 1l
Tempera brąz lub równoważne przez co zamawiający
42.
rozumie klasyczne farby. 1l.
Tempera błękit lub równoważne przez co zamawiający
43.
rozumie klasyczne farby. 1l.
Mazaki lub równoważne przez co zamawiający rozumie
Wielki zestaw trójkątnych mazaków zmywalnych. Trójkątny
kształt ułatwia trzymanie i wymusza prawidłowy chwyt
44.
podczas rysowania. Mazaki umieszczone w wygodnym,
tekturowym, zamykanym pudełku z przegródkami. 100 szt.
w 10 kolorach. Średnica rysika 3 mm. Wiek: 3+
Przybory do malowania na szkle lub równoważne przez co
zamawiający rozumie zestaw pisaków do malowania na
45. szkle i porcelanie. Doskonałe do ozdabiania kubków,
wazonów.5 szt. kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony,
żółty
Kredki świecowe lub równoważne przez co zamawiający
rozumie 300 szt. grubych kredek świecowych w 12 kolorach
46.
w tekturowym pudełku z przegrodami. Średnica kredki
11mm, długość 9 cm
Bibuła w kropki 5 szt.,wym: 200 x 50 cm
47.
48.

Bibuła w paski wym 200x50 cm

Wielokolorowe, tekturowe arkusze, pokryte czarną
powłoką, służące do tworzenia tęczowych obrazków.
Obrazki powstają, poprzez zdrapywanie z powierzchni
49.
arkusza czarnej powłoki, przy użyciu plastikowego patyczka
lub plastikowej szpatułki. Zestaw zawiera 100 arkuszy o
wym. 15 x 12 cm.
Pomoc plastyczna. Zestaw hobbystyczny. Pudełko do
przechowywania zestawu zawiera instrukcję i pomysły
prac. Zestaw składa się ze 110 elementów:10 szt.
kolorowego papieru rysunkowego,10 szt. kolorowego
brystolu,24 kartonowe paski dł. 49 cm 3 szt. tektury falistej
1 szt. tęczowego brystolu,10 szt. kolorowego papieru
rysunkowego,10 szt. kolorowego brystolu,1 blaszka 9 5 x 18
5 cm 22 szt. kwadratów do origami (10 cm) 22 szt.
kwadratów do origami (15 cm),24 kartonowe paski dł. 49
cm,3 szt. tektury falistej, szablon z instrukcją do wykonania
prac o wymiarze 52 x 60 cm 1 szt. tektury falistej 3D 5
spinaczy ozdobnych 1 drucik kreatywny 10 oczek
naklejanych,1 szt. tęczowego brystolu,1 blaszka 9 5 x 18 5
cm,22 szt. kwadratów do origami (10 cm),22 szt.
kwadratów do origami (15 cm),szablon z instrukcją do
wykonania prac o wymiarze 52 x 60 cm,1 szt. tektury
50. falistej 3D,5 spinaczy ozdobnych,1 drucik kreatywny,10
oczek naklejanych. Pomoc plastyczna. Zestaw
hobbystyczny. Pudełko do przechowywania zestawu
zawiera instrukcję i pomysły prac. Zestaw składa się ze 110
elementów:10 szt. kolorowego papieru rysunkowego,10
szt. kolorowego brystolu,24 kartonowe paski dł. 49 cm 3
szt. tektury falistej 1 szt. tęczowego brystolu,10 szt.
kolorowego papieru rysunkowego,10 szt. kolorowego
brystolu,1 blaszka 9 5 x 18 5 cm 22 szt. kwadratów do
origami (10 cm) 22 szt. kwadratów do origami (15 cm),24
kartonowe paski dł. 49 cm,3 szt. tektury falistej, szablon z
instrukcją do wykonania prac o wymiarze 52 x 60 cm 1 szt.
tektury falistej 3D 5 spinaczy ozdobnych 1 drucik kreatywny
10 oczek naklejanych,1 szt. tęczowego brystolu,1 blaszka 9
5 x 18 5 cm,22 szt. kwadratów do origami (10 cm),22 szt.
kwadratów do origami (15 cm),szablon z instrukcją do
wykonania prac o wymiarze 52 x 60 cm,1 szt. tektury
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falistej 3D,5 spinaczy ozdobnych,1 drucik kreatywny,10
oczek naklejanych.
Pomoc plastyczna. Filc zestaw dekoracyjny: 5 szt. filcu 1,5
mm o wym. 20 x 30 cm 4 szt. filcu 3 5 mm o wym. 20 x 30
cm 9 kolorowych nitek do wyszywania 3 m 5 kolorowych
motków wełny 5g 1 igła do filcu 30 koralików
transparentnych i opalowych 320 koralików zielonych,
żółtych, czerwonych i niebieskich 80 koralików złotych i
srebrnych 10 kwiatków transparentnych i opalowych 25
kwiatków opalowych różowych 20 kwiatków czarnych 25
kwiatków złotych 40 cekinów 100 zielonych koralików rurek
51. wzór Pomoc plastyczna. Filc zestaw dekoracyjny: 5 szt. filcu
1,5 mm o wym. 20 x 30 cm 4 szt. filcu 3 5 mm o wym. 20 x
30 cm 9 kolorowych nitek do wyszywania 3 m 5 kolorowych
motków wełny 5g 1 igła do filcu 30 koralików
transparentnych i opalowych 320 koralików zielonych,
żółtych, czerwonych i niebieskich 80 koralików złotych i
srebrnych 10 kwiatków transparentnych i opalowych 25
kwiatków opalowych różowych 20 kwiatków czarnych 25
kwiatków złotych 40 cekinów 100 zielonych koralików rurek
wzór
Brystol kolorowy A3 150 ark5 kolorów. Brystol 150 szt. 5
52.
kolorów 190gr-200gr
Kredki długie cienkie 60 szt.
53.
54.
55.

Kredki świecowe - zestaw klasowy
Pastele olejne zestaw klasowy

Pojemniki na akcesoria plastyczne. Pojemniki można
wykorzystać do przechowywania różnych drobnych
akcesoriów plastycznych oraz kredek, pędzli czy nożyczek.
56.
Tacka z dodatkowym pojemnikiem pełni rolę podstawki do
ośmiu pojemników. śr. tacki 30 cm, 8 pojemniczków z
uchwytem; sprzedawane bez akcesoriów
Gips modelowy 5kg
57.
58.

Forma do świeczek. Serce

Forma do odlewanek – Zagroda: krowa, pies, koń, kot,
59.
ślimak, baranek wym. 17 x 21 cm
Forma do odlewanek - Szopka Boże Narodzenie
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Pompony kolorowe. Zestaw
Pompony zwierzęce
Pompony z wąsikami
Koraliki alfabet
Koraliki Cyferki i znaki matematyczne
Koraliki Gwiazdki
Koraliki Serduszka
Guziki, 500 g; różne wzory i rozmiary

Druciki kreatywne Kolorowe XL. Druciki kreatywne
Kolorowe Wykonane z łatwo wyginającego się drutu
obciągniętego miękkim tworzywem. Przydatne w pracach
69.
manualnych i plastycznych. Doskonałe do ozdabiania
kostiumów tworzenia biżuterii itp. 50 szt.; śr. 15 mm., dł. 50
cm. 9 kolorów
Druciki kreatywne Naturalne. Wykonane z łatwo
wyginającego się drutu obciągniętego miękkim tworzywem.
70. Przydatne w pracach manualnych i plastycznych. Doskonałe
do ozdabiania kostiumów tworzenia biżuterii itp. 100 szt.;
śr. 6 mm, dł. 30 cm
Kreatywne druciki Mix kolorów 250 szt. Plastyczne i
puszyste druciki kreatywne. Wśród nich znajdują się
71. druciki: jednolite w 9 kolorach, prążkowane w 5 kolorach,
błyszczące w 4 kolorach oraz o nieregularnej grubości w 5
kolorach. 250 szt. o gr. od. 0,5 cm do 1 cm i dł. 31 cm.
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Wiek: 3+
Cekiny płatki śniegu. Śr. elementów ok. 2 cm; waga
zawartości ok. 60g
Cekiny gwiazdki. Śr. elementów ok. 2 cm; waga zawartości
73.
ok. 60g
Oczka. 560 elem.; średnica 0,5-2 cm
74.
72.

75.

Kolorowe ruchome oczka, 100 szt.

Oczka kolorowe z rzęsami. Oczka samoprzylepne, płaskie,
76.
10 wzorów. 1000 szt., wym. oczka 12 mm.
Oczka na roli. Naklejki. Czarno-białe oczka samoprzylepne o
77. różnych kształtach. 2000 szt. lub 100 par; wym. 1,27 x 1,9
cm
Taśma rzepowa 10m
78.
Maxikolorowanka. Pięć dużego formatu ilustracji do
kolorowania kredkami, flamastrami i farbami. Rozmiar i
sposób zagospodarowania powierzchni rysowanek pozwala
na pracę kilkorgu dzieciom jednocześnie. Plansze do
79. kolorowania zapełniają nie tylko czas wolny, ale także
wpływają na rozwój sprawności manualnej, pomagają
przygotować dłoń do nauki pisania oraz ćwiczą
koncentrację uwagi i spostrzegawczość. wym.: 70 x 100 cm,
5 sztuk
Tiul , M61 Coral
80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Duży zestaw papierów dekoracyjnych o zróżnicowanej
gramaturze. W zestawie między innymi zdobiony papier
czerpany tektura falista folia holograficzna zdobione
kartony. Doskonałe uzupełnienie każdej tradycyjnej
wyprawki plastycznej. Różnorodność wzorów umożliwia
tworzenie prac na każdą okazję i wykorzystanie arkuszy
według własnych potrzeb. Całość zapakowana w tekturową
skrzynkę.218 arkuszy papieru w formacie A4 i A3
Pomoc plastyczna lub równoważne przez co zamawiający
rozumie pędzle mopy do tworzenia artystycznych prac oraz
plastycznych eksperymentów z wykorzystaniem farb. Każdy
z 8 szt. pędzli, posiada wytrzymały trzonek z tworzywa
sztucznego o dł. 14 cm, oraz różne końcówki, umożliwiające
uzyskanie odmiennych efektów, podczas malowania. W
zestawie m. in. końcówka z gąbką, plastikowym włosiem,
skręconym sznurkiem czy nylonową siatką. Wiek: 3+
Pomoc plastyczna lub równoważne przez co zamawiający
rozumie grube pędzle w 3 różnych teksturach (pianka,
gąbka, siatka). Te trzy pędzle sprawiają, że malowanie
farbami staje się nowym doświadczeniem. Każdy z nich ma
inną fakturę dzięki czemu, zostawia inny, niepowtarzalny
ślad. Pędzle sprawią, że malowanie stanie się jeszcze
bardziej atrakcyjne a powstałe obrazy będą oryginalne.
Kształt i rozmiar rączek został odpowiednio dopasowany do
trzymania dla małych dłoni. 3 szt.; dł. 9 cm, śr. 3 cm, wiek:
3+
Farby na bazie wody lub równoważne przez co zamawiający
rozumie farby łatwo zmywalne z rąk i ubrań. Po
wyschnięciu pozostawiają brokatowy efekt. Doskonałe do
dekoracji i wykańczania prac uprzednio pomalowanych
temperami. Najlepszy efekt uzyskuje się po pomalowaniu
ciemnych powierzchni. Przeznaczony do pokrywania
papieru, folii piankowych, drewna itp.6 pojemników x 250
ml
Farby o intensywnych kolorach na bazie wody lub
równoważne przez co zamawiający rozumie farby do
nanoszenia pędzelkiem lub gąbką. Farby przed
wyschnięciem łatwo zmywają się z rąk i ubrań. Kolory
nanosimy na czystą powierzchnię np. bawełnianą (możemy
użyć szablonów) i po wyschnięciu prasujemy na lewej
stronie przez kilka minut. Tkaninę możemy uprać po 24
godz. w temp. do 50°C.6 pojemników x 250 ml
Mazaki lub równoważne przez co zamawiający rozumie
Wielki zestaw trójkątnych mazaków zmywalnych. Trójkątny
kształt ułatwia trzymanie i wymusza prawidłowy chwyt
podczas rysowania. Mazaki umieszczone w wygodnym,

2

kpl

AZPO

2

kpl

AZPO

1

kpl

AZPO

2

kpl

AZPO

1

AZPO

1

AZPO

1

AZPO

4

kpl

AZPO

15

rolka

AZPO

12

kpl

SPR-4
SPB-4
SPK-4

SPR-5
SPB-5
SPK-5
15

kpl

SPR-7
SPB-7
SPK-7
21

kpl

SPR-4
SPB-4
SPK-4
12

kpl

SPR-4
SPB-4
SPK-4
12

6

kpl

kpl
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SPR-2
SPB-2
SPK-2

tekturowym, zamykanym pudełku z przegródkami. 100 szt.
w 10 kolorach. Średnica rysika 3 mm. Wiek: 3+
Przybory do malowania na szkle lub równoważne przez co
zamawiający rozumie zestaw pisaków do malowania na
87. szkle i porcelanie. Doskonałe do ozdabiania kubków,
wazonów.5 szt. kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony,
żółty
Kredki świecowe lub równoważne przez co zamawiający
rozumie 300 szt. grubych kredek świecowych w 12
88.
kolorach w tekturowym pudełku z przegrodami. Średnica
kredki 11mm, długość 9 cm

21

12

kpl

kpl

SPR-7
SPB-7
SPK-7
SPR-4
SPB-4
SPK-4

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.233kk oraz 305 kk

……………………………………….. ..................................
(podpis(y) osób uprawnionych
(data)
do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika)
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Załącznik nr 1f do zapytania ofertowego znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018
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 dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu
„Aktywny Przedszkolak”- część 6. Zakup materiałów plastycznych do zajęć Kreatywne Sprawne Ręce. Pozycja
budżetowa 17. Postępowanie znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018
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

Ilość

1

2

4

1.

2.

Pomoc edukacyjna Pudełeczka dźwięków lub równoważne
przez co zamawiający rozumie puszkę doskonalącą
percepcję słuchową
Zestaw 12 okrągłych pojemników, 6 z czerwonymi i 6 z
niebieskimi wieczkami tworzących 6 par. Cylindry mają
różne wypełnienie więc przy potrząsaniu wydają różne
dźwięki. Zadaniem dziecka jest znalezienie dwóch pudełek
tworzących parę. Zabawa rozwija percepcję słuchową.
Pomoc powstała w oparciu o założenia pedagogiki Marii
Montessori. W zestawie:
- 12 cylindrów o wys. 8,5 cm,
- 2 drewniane pudełka o wym.: 11 x 10 x cm.
Pomoc dydaktyczna Farby rozwijające czucie głębokie
motorykę mała lub równoważne przez co zamawiający
rozumie farby do malowania palcami w dużych
pojemnikach z podstawkami do ustawiania butelek
w pozycji - dozownikiem w dół. Mogą być również
rozprowadzane za pomocą pędzla. Umieszczone
w tekturowym praktycznym pudełku z uchwytami.
Malowanie palcami pozwala na swobodną ekspresję mowy
niewerbalnej dzieci. To wspaniała zabawa, która rozwija
zdolności manualne. 6 pojemników po 1000ml

8

10

j.m.

Jednostkow
a Cena
ryczałtowa
brutto

Wartość brutto
(kol.4x6)

Podział dostaw
(punkt odbioru –
ilość na punkt)

5

6

7

8

szt.

SPB-2
SPR-2
SPK-1
PM-2
AZPO-1

szt.

SPB-2
SPR-2
SPK-2
PM-2
AZPO-2
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3.

4.

5.

6.

7.

2.

Pomoc dydaktyczna klocki dotykowe lub równoważne prze
co zamawiający rozumie klocki wykonane z przyjaznych dla
dziecka materiałów, ze względu na swój szeroki wachlarz
faktur (guma, filc, drewno, materiały futrzane, sznurek,
metal, pianka, gąbka) świetnie nadają się dla uczniów
niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
oraz innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poprzez
dotykanie kolejnych faktur, dzieci mają możliwość
doświadczania zmiennych wrażeń dotykowych. Zmienna
jest również temperatura określonego elementu (metal jest
zimniejszy niż gąbka). wykonane są z drewna bukowego,
oszlifowane o wymiarach 5 x 5 x 5cm. Zestawy 6 klocków,
ze względu na to iż są one produkowane ręcznie - mogą
różnić się między sobą kolorami i używanymi fakturami.
Pomoc dydaktyczna dozowniki do przechowywania
zapachów lub równoważne przez co zamawiający rozumie
zestaw 10 pustych pojemniczków z otworami w wieczkach.
Pojemniki można wypełnić dowolnymi materiałami
zapachowymi. Dzięki odkręcanemu wieczku łatwo je
wymieniać kiedy już stracą zapach. Doskonałe ćwiczenie
umożliwiające rozwijanie zmysłu zapachu.
W zestawie:
- 10 sztuk,
Wymiary:
- 8 x 4 cm
Pomoc edukacyjne buteleczki służące do prezentacji
różnego rodzaju substancji lub równoważne przez co
zamawiający rozumie zestaw 4 par buteleczek z
zakraplaczami i tacą. Każda para buteleczek (jedna z czarną,
druga z białą zakrętką) może być wypełniona dowolną
substancją, jednak powinny one reprezentować 4
podstawowe smaki: słodki, gorzki, słony i kwaśny.
Zadaniem dziecka jest odnalezienie pary "smaków".
Zabawa rozwija zmysł smaku.
Pomoc powstała w oparciu o założenia pedagogiki Marii
Montessori.
W zestawie:
- 8 buteleczek o poj. 20 ml,
- taca o wym.: 20 x 10 cm
Pomoc dydaktyczna klocki dotykowe lub równoważne prze
co zamawiający rozumie klocki wykonane z przyjaznych dla
dziecka materiałów, ze względu na swój szeroki wachlarz
faktur (guma, filc, drewno, materiały futrzane, sznurek,
metal, pianka, gąbka) świetnie nadają się dla uczniów
niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
oraz innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poprzez
dotykanie kolejnych faktur, dzieci mają możliwość
doświadczania zmiennych wrażeń dotykowych. Zmienna
jest również temperatura określonego elementu (metal jest
zimniejszy niż gąbka). wykonane są z drewna bukowego,
oszlifowane o wymiarach 5 x 5 x 5cm. Zestawy 4 klocków,
ze względu na to iż są one produkowane ręcznie - mogą
różnić się między sobą kolorami i używanymi fakturami.
Pomoc do zabaw sensoplastycznych- Zestaw barwników
spożywczych w proszku (9 sztuk x 4 g) – Amus. W zestawie
9 barwników w proszku od firmy Amus znajdziesz kolory
takie jak: biały, żółty, niebieski, czerwony, pomarańczowy,
różowy, fioletowy, zielony, czarny.

7

szt.

SPB-1
SPR-1
SPK-1
PM-2
AZPO-2

6

szt.

PM-4
SPK-2

10

szt.

PM-4
AZPO-4
SPK-2

6

szt.

PM-2
AZPO-2
SPK-2

8

szt.

AZPO-6
SPK-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 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.

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.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 8/AkP/FRWiM/2018
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 dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu
„Aktywny Przedszkolak”- część 7. Zakup materiałów na zajęcia Kuźnia Talentów. Pozycja budżetowa
18.Postępowanie znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018
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

Ilość

j.m.

Jednostkowa
Cena
ryczałtowa
brutto

1

2

4

5

6

3

Komp.

1.

2.

3.

Pomoc edukacyjna 3-częściowa tkanina lub
równoważne przez co zamawiający rozumie
materiał do przedstawień teatralnych, mogąca
pełnić funkcję zarówno kurtyny jak i tła tworząc
element scenografii. Wyposażona w metalowe
pierścienie ułatwiające zawieszenie
i przesuwanie. Wymiary 1 części: 350 x 150 cm.
wymiary całości: 350 x 450 cm.
Pomoc dydaktyczna maska teatralna wilk lub
równoważny przez co zamawiający rozumie ubiór
aktora na scenie osłaniający twarz służący
charakterystyce postaci scenicznej. Wymiar ok 20
cm średnicy, uszyty z grubego filcu zaopatrzony w
gumkę oraz zawiera ruchome oczy.
Pomoc dydaktyczna Bum bum rurki lub
równoważne przez co zamawiający rozumie
instrument pod postacią lekkich i kolorowych tub
wykonanych z plastiku. Uderzając tubą o różne
przedmioty można uzyskać dźwięki gamy C-dur.

Wartość brutto
(kol.4x6)

Podział dostaw
(punkt odbioru
– ilość na
punkt)

7

8

SPK-1
PM-1
AZPO-1

SPK-2
6

Szt.

PM-2
AZPO-2
SPK-1

3

Komp.

PM-1
AZPO-1
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Do nauki rytmu i wygrywania melodii. Są to
tonowo nastrojone tuby ze specjalnego tworzywa
sztucznego. Dzieci uderzają kolorowymi rurami w
przedmioty, własne ciało lub w podłogę. W
zależności od materiału, w jaki się uderza,
zmienia się barwa dźwięku, dźwięk sam w sobie
pozostaje jednak taki sam. Bez żadnych trudnych
ćwiczeń można przyswoić sobie bardziej
zaawansowane techniki uderzania. Rury o tym
samym kolorze, mają również taką samą
wysokość tonu. Dzieci stwierdzają, że krótkie rury
wydobywają wyższe, a dłuższe rury niższe
dźwięki. dł. do 63 cm. 8 szt. 8 tub: c1, d1, e1, f1,
g1, a1, h1, c2"
Pomoc dydaktyczna strój pastuszek rozmiar
122/129 lub równoważny przez co zamawiający
rozumie kostium teatralny, ubiór aktora na scenie
służący charakterystyce postaci scenicznej. Strój
wieloelementowy (czapka, koszula, kamizelka,
spodnie, laska), bawełna.
Pomoc dydaktyczna strój Maryja rozmiar 122/128
lub równoważny przez co zamawiający rozumie
kostium teatralny, ubiór aktora na scenie służący
charakterystyce postaci scenicznej.
wieloelementowy składający się z długiej sukni,
pasa, woalu na głowę. Bawełna.
Pomoc dydaktyczna strój Józef rozmiar 122/128
lub równoważny przez co zamawiający rozumie
kostium teatralny, ubiór aktora na scenie służący
charakterystyce postaci scenicznej. Strój
wieloelementowy zawierający długą suknię
przepasaną szarfą, woal, flausz
Pomoc dydaktyczna strój teatralny trzej królowie
zestaw rozmiar 122/128 lub równoważny przez
co zamawiający rozumie kostium teatralny, ubiór
aktora na scenie służący charakterystyce postaci
scenicznej. Komplet składa się z 3 strojów dla
Kacpra, Melchiora i Baltazara. Każdy strój zawiera
koronę, berło oraz pelerynę.
Pomoc dydaktyczna czapka kwiatek czerwony lub
równoważny przez co zamawiający rozumie
kostium teatralny, ubiór aktora na scenie służący
charakterystyce postaci scenicznej. Strój służący
do ozdoby głowy wiązany pod brodą, rozmiar
uniwersalny, atłas.
Pomoc dydaktyczna czapka kwiatek niebieski lub
równoważny przez co zamawiający rozumie
kostium teatralny, ubiór aktora na scenie służący
charakterystyce postaci scenicznej. Strój służący
do ozdoby głowy wiązany pod brodą, rozmiar
uniwersalny, atłas.
Pomoc dydaktyczna czapka czerwony kapturek
lub równoważny przez co zamawiający rozumie
kostium teatralny, ubiór aktora na scenie służący
charakterystyce postaci scenicznej. Rozmiar
uniwersalny, wiązany pod brodą kolor czerwony z
koronkowym wykończeniem.
Pomoc dydaktyczna opaski na głowę warzywa lub
równoważny przez co zamawiający rozumie
kostium teatralny, ubiór aktora na scenie służący
charakterystyce postaci scenicznej. W skład
zestawy wchodzi marchew, pomidor, pietruszka,
ogórek, burak, seler, jabłko. Rozmiar uniwersalny,
wykonane z rożnego rodzaju materiałów.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Pomoc dydaktyczna czapka policjanta lub
równoważny przez co zamawiający rozumie
kostium teatralny, ubiór aktora na scenie służący
charakterystyce postaci scenicznej. Uniwersalny
rozmiar dziecięcy, wzorowana na oryginalnej
czapce policyjnej.
Pomoc dydaktyczna maska teatralna lis lub
równoważny przez co zamawiający rozumie ubiór
aktora na scenie osłaniający twarz służący
charakterystyce postaci scenicznej. Wymiar ok 20
cm średnicy, uszyty z grubego filcu zaopatrzony w
gumkę oraz zawiera ruchome oczy.
Pomoc dydaktyczna maska teatralna niedźwiedź
lub równoważny przez co zamawiający rozumie
ubiór aktora na scenie osłaniający twarz służący
charakterystyce postaci scenicznej. Wymiar ok 20
cm średnicy, uszyty z grubego filcu zaopatrzony w
gumkę oraz zawiera ruchome oczy.
Pomoc dydaktyczna maska teatralna bocian lub
równoważny przez co zamawiający rozumie ubiór
aktora na scenie osłaniający twarz służący
charakterystyce postaci scenicznej. Wymiar ok 20
cm średnicy, uszyty z grubego filcu zaopatrzony w
gumkę oraz zawiera ruchome oczy.
Pomoc dydaktyczna maska teatralna królik lub
równoważny przez co zamawiający rozumie ubiór
aktora na scenie osłaniający twarz służący
charakterystyce postaci scenicznej. Wymiar ok 20
cm średnicy, uszyty z grubego filcu zaopatrzony w
gumkę oraz zawiera ruchome oczy.
Pomoc dydaktyczna maska teatralna krówka lub
równoważny przez co zamawiający rozumie ubiór
aktora na scenie osłaniający twarz służący
charakterystyce postaci scenicznej. Wymiar ok 20
cm średnicy, uszyty z grubego filcu zaopatrzony w
gumkę oraz zawiera ruchome oczy.
Pomoc dydaktyczna maska teatralna jeż lub
równoważny przez co zamawiający rozumie ubiór
aktora na scenie osłaniający twarz służący
charakterystyce postaci scenicznej. Wymiar ok 20
cm średnicy, uszyty z grubego filcu zaopatrzony w
gumkę oraz zawiera ruchome oczy.
Pomoc dydaktyczna maska teatralna sowa lub
równoważny przez co zamawiający rozumie ubiór
aktora na scenie osłaniający twarz służący
charakterystyce postaci scenicznej. Wymiar ok 20
cm średnicy, uszyty z grubego filcu zaopatrzony w
gumkę oraz zawiera ruchome oczy.
Pomoc dydaktyczna maska teatralna mysz lub
równoważny przez co zamawiający rozumie ubiór
aktora na scenie osłaniający twarz służący
charakterystyce postaci scenicznej. Wymiar ok 20
cm średnicy, uszyty z grubego filcu zaopatrzony w
gumkę oraz zawiera ruchome oczy.
Pomoc dydaktyczna maska teatralna kot lub
równoważny przez co zamawiający rozumie ubiór
aktora na scenie osłaniający twarz służący
charakterystyce postaci scenicznej. Wymiar ok 20
cm średnicy, uszyty z grubego filcu zaopatrzony w
gumkę oraz zawiera ruchome oczy.
Pomoc dydaktyczna maska teatralna pies lub
równoważny przez co zamawiający rozumie ubiór
aktora na scenie osłaniający twarz służący
charakterystyce postaci scenicznej. Wymiar ok 20
cm średnicy, uszyty z grubego filcu zaopatrzony w
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gumkę oraz zawiera ruchome oczy.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Pomoc dydaktyczna maska teatralna owca lub
równoważny przez co zamawiający rozumie ubiór
aktora na scenie osłaniający twarz służący
charakterystyce postaci scenicznej. Wymiar ok 20
cm średnicy, uszyty z grubego filcu zaopatrzony w
gumkę oraz zawiera ruchome oczy.
Pomoc dydaktyczna maska teatralna świnia lub
równoważny przez co zamawiający rozumie ubiór
aktora na scenie osłaniający twarz służący
charakterystyce postaci scenicznej. Wymiar ok 20
cm średnicy, uszyty z grubego filcu zaopatrzony w
gumkę oraz zawiera ruchome oczy.
Pomoc dydaktyczna maska i łapki żaby lub
równoważny przez co zamawiający rozumie ubiór
aktora na scenie osłaniający twarz służący
charakterystyce postaci scenicznej. Wymiar ok 20
cm średnicy, uszyty z grubego filcu zaopatrzony w
gumkę oraz zawiera ruchome oczy.
Pomoc dydaktyczna korona do przedstawień lub
równoważny przez co zamawiający rozumie ubiór
aktora na scenie. Korona do samodzielnego
wykończenia przez dziecko. Wymiary 60x30 w
dwóch wzorach, korona posiada możliwość
regulacji. Zestaw zawiera 12 koron.
Pomoc dydaktyczna Dzwonki przez co
zamawiający rozumie 13 dzwonków
diatonicznych oczarowuje swoim długim, blisko 5
sekundowym wybrzmieniem. Każda metalowa
sztabka pomalowana jest w kolorze danego
dźwięku i solidnie przykręcona do plastikowego
rezonatora. Użyty system kolorów to ChromaNotes™, najpopularniejszy na świecie.13 pałeczek
pozwala grać jednocześnie trzynastu osobom,
każdej na innym dzwonku.13 dźwięków gama CDur rozszerzone o dodatkowe dzwonki A, B/H
oraz D"", E"", F"". W dołączonym śpiewniku
znajdują nuty w takich samych kolorach jak
dzwonki i Bum Bum Rurki®.
Pomoc dydaktyczna Magnetofon lub
równoważny przez co zamawiający rozumie
sprzęt audio odtwarzający formaty: WMA,
MP3,CD-R/RW, Audio CD. Posiada radio cyfrowe
oraz złącze USB. A TAKŻE BLUETOOTH.
Wyposażenie dodatkowe: bateria, pilot, kabel
zasilający
Pomoc dydaktyczna strój teatralny groszek lub
równoważny przez co Zamawiający rozumie
kostium teatralny, ubiór aktora na scenie służący
charakterystyce postaci scenicznej. Rozmiar
uniwersalny, bawełna, zaopatrzony w zamek
błyskawiczny.
Pomoc dydaktyczna strój teatralny marchewka,
lub równoważny przez co Zamawiający rozumie
kostium teatralny, ubiór aktora na scenie służący
charakterystyce postaci scenicznej. Rozmiar
uniwersalny, strój składa się z dwóch części,
czapki i bluzy bez rękawów, flausz.
Pomoc dydaktyczna strój teatralny jabłko, lub
równoważny przez co Zamawiający rozumie
kostium teatralny, ubiór aktora na scenie służący
charakterystyce postaci scenicznej. Rozmiar
uniwersalny, strój jednoczęściowy atłasowy.
Pomoc dydaktyczna Księżniczka Bella, lub
równoważny przez co Zamawiający rozumie
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33.

34.

35.

36.

37.

kostium teatralny, ubiór aktora na scenie służący
charakterystyce postaci scenicznej. Rozmiar
134/140 kolor burgund, suknia do ziemi i
rękawiczki bez palców.
Pomoc dydaktyczna strój pastuszek rozmiar
110/116 lub równoważny przez co Zamawiający
rozumie kostium teatralny, ubiór aktora na scenie
służący charakterystyce postaci scenicznej. Stój
wieloelementowy ( koszula, kamizelka, czapka,
spodnie, laska), bawełna.
Pomoc dydaktyczna Strój Maryja rozmiar
110/116 lub równoważny przez co Zamawiający
rozumie kostium teatralny, ubiór aktora na scenie
służący charakterystyce postaci scenicznej. Strój
wieloelementowy składający się z długiej sukni,
pasa, woalu na głowę. Bawełna.
Pomoc dydaktyczna strój Józef rozmiar 110/116
lub równoważny przez co Zamawiający rozumie
kostium teatralny, ubiór aktora na scenie służący
charakterystyce postaci scenicznej. Strój
wieloelementowy zawierający długą suknię
przepasaną szarfą, woal , flausz
Pomoc dydaktyczna pacynka Jaś służąca
budowaniu pewności siebie i wzmacnianiu
odwagi scenicznej lub równoważny przez co
zamawiający rozumie zabawę z lalką która
rozwija inteligencję językową poprzez
kształtowanie umiejętności budowania
wypowiedzi. Ruchome usta i ręce pozwalają
dzieciom odnieść wrażenie, że lalka sama zadaje
pytania, podpowiada, tłumaczy skupiając uwagę
dzieci na podanych poleceniach i angażując
emocjonalnie w wykonywane zadanie. Lalki mogą
być wykorzystywana przez nauczyciela do
realizacji różnych celów kształcenia (w edukacji
matematycznej przyrodniczej czy polonistycznej).
Może stać się ona klasowym przyjacielem
maskotką która wspólnie z dziećmi uczestniczy
w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Lalki
posiadają duże kieszenie w których przechowują
edukacyjne elementy. Jaś - zestaw cyferek od 0
do 10, wym. 70 cm
Pomoc dydaktyczna dzwonki z uchwytami przez
co zamawiający rozumie dzwonki z rączką
diatoniczne w kolorach Bum Bum Rurek.
Najłatwiejszy w użyciu instrument melodyczny.
Dzwonki posiadają wygodne uchwyty, które
umożliwiają stabilne i bezpieczne trzymanie
dzwonka przez dziecko. Kolory są zgodne z
systemem Chroma-Notes, czyli tym samym, co
kolory Bum Bum Rurek. Można grać z tych
samych nut oraz korzystać z Dyrygenta
komputerowego „Przybij Rurkę”.
Ten model dzwonków jest polecany przez
amerykańskiego producenta Bum Bum Rurek,
ponieważ każdy jest dokładnie strojony. Kupując
dzwonki rekomendowane przez amerykańskiego
producenta Bum Bum Rurek dostajesz gwarancję
zgodności kolorów i dźwięków ze wszystkimi
instrumentami w systemie Chroma-Notes.
Zaoszczędzisz pieniądze kupując jeden, solidny
produkt na wiele lat. Lat intensywnej pracy z
dziećmi.
Te dzwonki są tak dobrze zrobione, iż pomimo 24
miesięcznej gwarancji nikt ich jeszcze nie
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reklamował.
Dzięki dołączonemu śpiewnikowi z kolorowymi
nutami, pierwsze wystąpienie może nastąpić już
kilka minut po rozpakowaniu zestawu.
Dzwonki diatoniczne z rączką w kolorach
Chroma Notes dedykowane są dla:
- Grup przedszkolnych i szkolnych
- Nauczycieli
- Wychowawców
- Rodziców i dzieci
- Grup artystycznych
- każdego, kto chce w łatwy i szybki sposób
pobawić się muzycznie
Zestaw zawiera:
8 dzwonków z rączką (C’, D’, E’, F’, G’, A’, B’, C’’)
w kolorach systemu Chroma Notes
Śpiewnik „Najłatwiejsze piosenki” zawierający
10 popularnych piosenek zapisanych za pomocą
kolorowych nut

2.

Oferowany okres przedłużenia gwarancji i rękojmi w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji i
rękojmi dla wszystkich pomocy wskazanych w załączniku nr 1g do ZO 8/AkP/FRWiM/2018 wynosi ………..
miesięcy.

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.233kk oraz 305 kk

……………………………………….. ..................................
(podpis(y) osób uprawnionych
(data)
do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika)
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Załącznik nr 1h do zapytania ofertowego znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018
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 dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu
„Aktywny Przedszkolak”- część 8. Zakup Ozobotów, robotów edukacyjnych, gier do nauki kodowania. Pozycja
budżetowa 19. Postępowanie znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018
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:

j.m.

Jednostkow
a Cena
ryczałtowa
brutto

Wartość brutto
(kol.4x6)

Podział dostaw
(punkt odbioru –
ilość na punkt)

4

5

6

7

8

2

komplet
.

SPB-1
SPR-1

1

komplet
.

SPK-1

Lp
.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1

2

Komplet do nauki kodowania, przez co Zamawiający
rozumie: 6 x Ozobot Bit - 3 białe i 3 czarne, 6 x
nakładka, 6 x etui, 6 x kabel USB do ładowania, 6 x
karta kodów dla dzieci; 6 x instrukcja „Jak zacząć”; 1
x hub USB (zbiorcza ładowarka) do Ozobotów; 6 x
1 mazaki kompatybilne z Ozobotem; 1 x pakiet
scenariuszy Edukacja Przedszkolna - część I; 1 x
pakiet scenariuszy Edukacja Przedszkolna - część II; 2
x drewniane puzzle do Ozobota; 1 x pudełko
dopasowane do przechowywania kompletu
wytrzymałe.
Komplet do nauki kodowania, przez co Zamawiający
rozumie: 12 x Ozobot Bit - 6 białych i 6 czarnych, 12 x
nakładka, 12 x etui, 12 x kabel USB do ładowania, 12
x karta kodów dla dzieci; 12 x instrukcja „Jak zacząć”;
2 x hub USB (zbiorcza ładowarka) do Ozobotów; 12 x
mazaki kompatybilne z Ozobotem; 2 x pakiet
scenariuszy Edukacja Przedszkolna - część I; 2 x
pakiet scenariuszy Edukacja Przedszkolna - część II; 4
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x drewniane puzzle do Ozobota; 2 x pudełko
dopasowane do przechowywania kompletuwytrzymałe.
Komplet do nauki kodowania, przez co Zamawiający
rozumie: 18 x Ozobot Bit - 9 białych i 9 czarnych, 18 x
nakładka, 18 x etui, 18 x kabel USB do ładowania, 18
x karta kodów dla dzieci; 18 x instrukcja „Jak zacząć”;
3 x hub USB (zbiorcza ładowarka) do Ozobotów; 18 x
mazaki kompatybilne z Ozobotem; 3 x pakiet
scenariuszy Edukacja Przedszkolna - część I; 3 x
pakiet scenariuszy Edukacja Przedszkolna - część II; 6
x drewniane puzzle do Ozobota; 3 x pudełko
dopasowane
do
przechowywania
kompletu
wytrzymałe.

2.

2

komplet
.

PM-1
AZPO-1

Oferowany okres przedłużenia gwarancji i rękojmi w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji i
rękojmi dla wszystkich pomocy wskazanych w załączniku nr 1h do ZO 8/AkP/FRWiM/2018 wynosi ………..
miesięcy.

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.233kk oraz 305 kk

……………………………………….. ..................................
(podpis(y) osób uprawnionych
(data)
do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak: ZO 8/AkP/FRWiM/2018-wzór 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,
realizującej projekt „Aktywny Przedszkolak” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 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.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
1.

§ 1.
Zgodnie z wynikiem postępowania znak ZO 8/AkP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z
dnia …………….., Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy polegające na dostawie
pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu pt. „Aktywny Przedszkolak” – 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.
Towar, o którym mowa w ust.2 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.
Wykonawca dostarczy do: Niepublicznego Przedszkola „Majka” w Iławie, Oddziału przedszkolnego w Rumienicy,
Byszwałdzie, Kamieńcu oraz Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małych Zuchów” w Fijewie, woj. warmińskomazurskie towar/materiały/sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie wraz ze sterownikami oraz
oryginalne oprogramowanie wraz z licencjami (wykreślić niewłaściwe dla danej części).
Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy (dostawy) określają:
1) Niniejsza umowa.
2) Zapytanie ofertowe - dokumenty te stanowią integralną część umowy.
Przedmiot zamówienia realizowany jest zgodnie z projektem systemowym realizowanym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.01.00 Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
§2. Termin realizacji
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do 21 dni od podpisania umowy.
§3.
Wykonawca zawiadomi zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 7 dni przed tym terminem.
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1

2.

Po dostarczeniu przedmiotu umowy do :
a. Szkoły Podstawowej w Rumienicy
b. Akademicki Zespół Placówek Oświatowych
c. Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie
d. Niepubliczne Przedszkole "Majka"
e. Szkoła Podstawowa w Kamieńcu
Zamawiający dokona odbioru ilościowego całości towaru.

3.
4.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z towarem karty gwarancyjne (jeżeli dotyczy).
Dokumentem potwierdzającym odbiór towaru będzie Protokół Odbioru Jakościowego, w protokole będą wymienione
nazwy towaru oraz ilości.
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.
Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności zapewnić dostawę, rozładunek i wniesienie dostarczanego towaru do
budynku w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest:

5.

6.
7.

1

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

8.

9.

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.
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.
Osobą upoważnioną do nadzoru technicznego, realizacji umowy oraz odbioru towaru i wykonanej instalacji ze strony
1

Zamawiającego jest :
a. Szkoła Podstawowa w Rumienicy ………………………………………………………………….
b. Akademicki Zespół Placówek Oświatowych ………………………………………………………………….
c. Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie ………………………………………………………………....
d. Niepubliczne Przedszkole "Majka" ……………………………………………………………..…..
e. Szkoła Podstawowa w Kamieńcu
…………………………………………………………………..
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu, a koszt
1

transportu do miejsca odbioru, wyładunku, montażu i uruchomienia (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.

1.
2.

3.

1

§4. Warunki finansowe i wynagrodzenie
Wartość dostaw, zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym i kalkulacją szczegółową wynosi brutto:
………………………… zł (w tym podatek VAT) (słownie brutto: ………………………………………………………………………………………..)
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.
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.

Niepotrzebne skreślić
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4.

5.
6.
7.
8.

Należność za wykonaną dostawę, będącą przedmiotem umowy, zapłacona będzie w terminie 30 dni licząc od dnia
przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego
kwotą wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnym z ceną przedstawioną w ofercie. Cena
ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.
Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami
trzecimi.
1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

§5. Gwarancja i rękojmia
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.
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
Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji niż wymagany w § 5 ust. 2.
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).
Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o
czas trwania naprawy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 90 dniowej gwarancji na bezawaryjne działanie wszelkich nośników
instalacyjnych. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego.
W przypadku wykrycia wad nośników Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany w terminie 3 dni od daty
zgłoszenia wady.
W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do
punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenie
powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkowania.
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.
Instrukcja użytkowania i eksploatacji urządzeń jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.
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.
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.
1

1.

2.

§6.
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
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem.
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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.
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,
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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.
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
11. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie 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:
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. Zamawiający określa 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.
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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.
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.
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego
§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 „Aktywny Przedszkolak”:
Określenie ilości oraz numerów seryjnych dostarczonych jednostek sprzętu/pomocy dydaktycznych (jeśli dotyczy).
Odbioru jakościowego dokonano na podstawie badania następujących jednostek sprzętu/pomocy/materiałów:
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 „Aktywny Przedszkolak”, zgodnie z Harmonogramem
dostawy i załącznikiem nr 1… do ZO nr ZO 8/AkP/FRWiM/2018
Miejscowość, data …………………………………………………………………….

Reprezentant Wykonawcy

Reprezentant Zamawiającego
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Załącznik nr 3 do ZO znak: 1/JS/FRWIM/2018- oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie zasadą konkurencyjności
Postępowanie znak ZO 8/AkP/FRWiM/2018
działając w imieniu Wykonawcy*:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

1) 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.233kk oraz 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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