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Kutno, dnia 11.12.2009 roku

1. Nazwa i adres zamawiającego
1.1. Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie, reprezentowany przez
Dyrektora Ośrodka Marzenę Kurpiewską.
1.2. Adres:
ul. Kościuszki 24, 99 - 300 Kutno

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 ze zmianami z 2008 roku Dz. U. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz.
1505 ze zmianami z 2009 roku Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742), zwanej
dalej „ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy. Wartość
zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia – części zamówienia:
3.1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa:
3.1.1. sprzęt komputerowy
3.1.2.meble szkolne
3.1.3. meble przedszkolne
3.1.4. sprzęt sportowy
3.1.5.artykuły i sprzęt dydaktyczny
3.1.6. artykuły dydaktyczne
3.2. Wymagany okres gwarancji na dostarczane artykuły, sprzęty i urządzenia wynosi minimum
okres gwarancji producenta.
3.3. Wykaz asortymentu każdej części zamówienia publicznego (pkt 3.1.1. do 3.1.6. siwz),
szczegółowy opis techniczny, funkcjonalny oraz ilość określa załącznik nr 1 „Opis techniczno –
funkcjonalny”, składający się z załączników od 1.1. do 1.6.
3.4. Oferowany asortyment w każdej części zamówienia (pkt 3.1.1. do 3.1.6. siwz) powinien
spełniać parametry techniczne określone w załączniku Nr 1 " Opis techniczno – funkcjonalny " zawierające umowne parametry zamawianego asortymentu. Parametry określone w kolumnie
„szczegółowy opis” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W
kolumnie "wartość oferowana" formularza cenowego należy wpisać
opcję oferowanego
asortymentu, która będzie wartością równoważną lub lepszą od "szczegółowego opisu", jednakże
nie wpłynie to na ocenę oferty. Niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Sprzęty i urządzenia powinny być kompletne, fabrycznie i posiadać instrukcję obsługi w języku
polskim i być dostarczone przy dostawie.
Do oferty należy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, sprzętu
potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez zamawiającego zgodnie z powyższym
opisem np. prospekt, katalog itp. Asortyment każdej części powinien być objęty gwarancją.
3.5. Dostawa towaru powinna nastąpić w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. Koszt
transportu powinien być wliczony w cenę asortymentu każdej części zamówienia.

3.6. Asortyment objęty niniejszym zamówieniem ma posiadać wymagane przepisami higienicznosanitarnymi oraz BHP stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności, itp., kwalifikujące go jako
wyposażenie w jednostkach szkolnych i pomieszczeniach biurowych.
3.7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3.7.1. część I – sprzęt komputerowy: 3023600-2 różny sprzęt komputerowy
3.7.2. część II – meble szkolne: 39160000-1 meble szkolne
3.7.3. część III – meble przedszkolne: 39161000-8 meble przedszkolne
3.7.4. część IV – sprzęt sportowy: 37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy
3.7.5.część V - artykuły i sprzęt dydaktyczny: 39162110-9 sprzęt dydaktyczny, 37442900-8
różny sprzęt gimnastyczny, 37520000-9 zabawki
3.7.6. część VI – artykuły dydaktyczne - 39162100-6 pomoce dydaktyczne
4. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (części zamówienia).
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
5.1 Spełniający postanowienia art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
5.1.1. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5.1.2. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
tj. wykażą, iż:
wykonali (zakończyli) w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
dostawy obejmujące minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia ( części zamówienia – pkt 3.1.1. do 3.1.6. siwz),
5.1.3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,
5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy.

5.2. Którzy spełnią warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożą dokumenty
wymienione w pkt. 6 SIWZ.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że
łącznie spełniają warunki z pkt 5.1.2 oraz pkt 5.1.3, natomiast każdy z nich musi spełnić warunek
z pkt 5.1.1 oraz pkt 5.1.4.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków wg formuły "spełnia - nie spełnia" na podstawie
załączonych do oferty dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, druk Załącznik Nr 3
do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) wykaz wykonanych (zakończonych) w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, dostaw obejmujący minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia (części zamówienia – pkt 3.1.1. do 3.1.6. siwz) - druk Załącznik Nr 4 do
SIWZ - wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane
należycie.
Z postępowania wyklucza się Wykonawców na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 ustawy i ust. 2 pkt 1 –
4, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5
ustawy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie składają oświadczenia i dokumenty z pkt. a),
b), c), d) każdy z osobna, pozostałe oświadczenia i dokumenty łącznie (grupowo).
6.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
6.2.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 lit. b), c), d) składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające,
że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6.2.2. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.2.1 lit a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniu do udziału w
postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.2.1 lit b) powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniu do

udziału w postępowaniu.
6.2.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1 zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Zapisy pkt 6.2.2 stosuje się odpowiednio.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej,
„korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem niezwłocznie
potwierdzonym pisemnie.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, o ile prośba o
wyjaśnienie warunków szczegółowych zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6
dni przed terminem składania ofert.
Zamawiający jednocześnie przekaże treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę (zmiany)
specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej http://www.surdokutno.pl
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej http://www.
surdokutno.pl
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
− Marzena Kurpiewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie
8. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium na żadną część przedmiotu zamówienia (pkt 3.1.1. do
3.1.6. siwz).
9. Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą (ofertą
częściową) rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert (ofert częściowych).
10. Opis sposobu przygotowania oferty.
10.1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do przygotowaniaoferty wg
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

10.2. Oferta i załączone do niej dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone czytelnie w
języku polskim.
10.3. Oferta winna być podpisana wraz z pieczątką imienną przez osoby upoważnione do
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (wymienione w rejestrze spółki lub wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej) lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. W razie
podpisania jej przez osobę uprawnioną należy dołączyć upoważnienie z podaniem jego zakresu.
10.4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.5. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i dokumentami były parafowane i
kolejno ponumerowane oraz trwale połączone. Ewentualne poprawki w ofercie oraz wszelkie
miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być sygnowane przez osoby podpisujące
ofertę.
10.6. Oferta winna być dostarczona do Zamawiającego na adres podany w punkcie 11.1 SIWZ.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie:
Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty oraz oświadczenia:
a) oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, druk Załącznik Nr 3
do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) wykaz wykonanych (zakończonych) w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, dostaw obejmujący minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością
przedmiotowi zamówienia (części zamówienia – pkt 3.1.1. do 3.1.6. siwz) - druk Załącznik Nr 4 do
SIWZ - wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane
należycie,
f) pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia.
Dokumenty składane wraz z ofertą (ofertą częściową) mogą być przedstawiane w formie
oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie, przez osobę (lub
osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Oferta (oferta częściowa), formularze ofertowe, oraz oświadczenia sporządzane na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.
Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
1) nazwa i adres Zamawiającego,
2) oznaczenie części zamówienia odpowiednio pkt 3.1.1. do 3.1.6. siwz z nazwą:
„dostawę urządzeń i wyposażenia dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego Nr 2 w Kutnie część zamówienia nr …….”
nie otwierać przed 19.12.2009 r. godzina 09:00”
3) nazwa i adres Wykonawcy.
10.7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę ( ofertę częściową) w danym przedmiocie
zamówienia określonym w pkt 3.1.1. do 3.1.6. siwz.
10.8. Oferty wariantowe zostaną odrzucone.
10.9. Koszt przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
10.10. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy.
10.11. Miejsca przewidziane na pieczęcie, podpisy muszą być wypełnione, a strony ponumerowane.
10.12. Projekt umowy nie wymaga wypełnienia.
10.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania
ofert.
10.14. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu
składania ofert.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Nr 2 w Kutnie, ul. Kościuszki 24, 99 - 300 Kutno – sekretariat, w terminie do dnia 19 grudnia 2009
roku do godz. 09:00.
16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 2 w Kutnie, ul. Kościuszki 24, 99 - 300 Kutno, pokój Dyrektora,
w dniu 19 grudnia 2009 roku o godz. 09:10.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców ich adresy, ceny ofertowe,
terminy wykonania, okresy gwarancji, warunki płatności zawarte w ofertach.
Informacje, o których mowa powyżej przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie
byli przy otwarciu ofert na ich wniosek.
Oferty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, a nazwa Wykonawcy zostanie odczytana w
pierwszej kolejności.
12. Opis sposobu obliczania ceny.
Cena przedstawiona w ofercie (ofercie częściowej) winna być ceną kompletną, jednoznaczną i
ostateczną wyrażoną w polskich złotych. Cenę należy podać z uwzględnieniem podatku VAT.
Wartości netto i brutto winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Wartość zamówienia należy obliczyć w taki sposób aby cena określona przez Wykonawcę

zawierała wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty (oferty
częściowej), wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (ofert
częściowych).
Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 100 %
- Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100.
- Liczba punktów przyznana ofercie (ofercie częściowej) zostanie obliczona wg zasad i wzoru:
•
•

ustalenie dla każdej z ofert (ofert częściowych) ceny (na podstawie formularza ofertowego);
ustali ofertę (ofertę częściową) o najniższej cenie, która otrzyma 100 pkt, a następne oferty
(oferty częściowe) - na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku
do ceny badanej wg wzoru:
cena brutto najniższa
podana w ofercie w PLN zł
Ilość punktów za cenę oferty = ----------------------------------------- * znaczenie 100 %
cena brutto badanej oferty
podanej w ofercie w PLN zł

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
najkorzystniejszą cenę ( z najniższą ceną brutto).

którego

oferta

będzie

przedstawiała

Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze Zamawiającego:
- pisemne powiadomienie każdego Wykonawcy
- ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej
Zamawiającego.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty (oferty częściowej) Zamawiający w terminie nie
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty podpisze umowę z
Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. W
przypadku odmowy przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę – zamówienie zostanie udzielone
następnemu Wykonawcy w kolejności ofert najkorzystniejszych.
14.2. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynie tylko jedna oferta,
umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 14.1.
14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli było
wymagane, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.
1 ustawy.

14. W przypadku gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający będzie żądał, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
Warunki umowy zawarte są we wzorze umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
W niniejszym postępowaniu Wykonawca może wnieść protest, odwołanie i skargę do sądu na
zasadach określonych w dziale VI (art. 179 – 198) ustawy.
18. Opis części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części zamówienia określone w pkt 3.1.1.
do 3.1.6. siwz. Szczegółowy opis każdej części zamówienia określa załącznik Nr 1 do siwz.
19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
mają odpowiadać oferty wariantowe.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej.
22.1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Postępowanie o
udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się z
zachowaniem formy pisemnej.
22.2. Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia: http:/www.surdokutno.pl
23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być przeprowadzone rozliczenia
miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
24. Informacje dotyczące aukcji elektronicznych.
Zamawiający nie przewiduje w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzenia

aukcji elektronicznej.
25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26. Podwykonawstwo.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia Podwykonawcom wykonania części
(asortymentu) zamówienia w zakresie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia określonej w
pkt 3.1.1. do 3.1.6. siwz.

Załączniki
1. załącznik Nr 1 – opis techniczno – funkcjonalny części zamówienia (1.1 - 1.6)
2. Załącznik Nr 2 - Formularz oferty (oferty częściowej wraz z formularzem (formularzami)
cenowymi,
3. Załącznik Nr 3 - Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust 1 ustawy,
4. Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw,
5. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy.

Załącznik Nr 1
Opis techniczno – funkcjonalny zamówienia (części zamówienia)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYKAZ SPRZĘTU, MEBLI I POMOCY
DYDAKTYCZNYCH
Uwaga – Sprzęt, urządzenia, asortyment objęty niniejszym zamówieniem ma posiadać
wymagane przepisami prawa, w tym przepisami higieniczno- sanitarnymi oraz BHP stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodności itp.
Załącznik Nr 1.1. – część zamówienia nr 1.1.

Sprzęt komputerowy
Uwaga: 1) gwarancja na sprzęt na okres minimum oferowany przez Producenta lub
wskazana w opisie
2) Instrukcje obsługi sprzętów w języku polskim
Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Zestaw komputerowy

1 zestaw

Szczegółowy opis
1) Komputer:
- System operacyjny Windows XP PL
Procesor Intel Core 2 QUAD min. 2,5 GHz
Chipset płyty głównej VGA/LAN/SATA S 775
−

Pamięć operacyjna 4 GB

−

Dysk twardy min. 500 GB SATA

−

Napęd optyczny DVD +/- RW

−

Czytnik kart pamięci

−

Karta graficzna min. GeForce 9500GT1024MB (NVIDIA,
GIGABYTE)

−

Karta dźwiękowa zintegrowana 6 kanałów

−

Karta sieciowa

−

Porty komunikacyjne 6xUSB 2.0 (2 na płycie czołowej) port
LPT, COM

−

Obudowa czarna (500 W)

−

Klawiatura czarna PS/2

•

Mysz optyczna PS/2

−

Głośniki, słuchawki, mikrofon

−

Dodatkowe oprogramowanie: program antywirusowy np.
Norton Internet Security, Office 2007, Nero

−

Pamięć FLASH Kingston 8 GB

−

Listwa zasilająca

-

Gwarancja 36 miesięcy
2) Monitor

−

Przekątna ekranu 20”
27) Format obrazu 16:9

2.

Notebook

1 szt.

−

Nominalna rozdzielczość 1600:900

−

Kontrast min. 15000:1

−

Jasność min. 300 cd/m2

−

Czas reakcji max 5 ms

−

Kolor obudowy – czarny

-

Gwarancja 36 miesięcy

−

Procesor Intel Core 2 Duo 1,8 GHz, 2 MB cache lub lepszy

- Matryca – 15,6 cala WXGA 1366x768, powłoka matowa
- Pamieć 2048 MB DDR 2 z możliwością rozszerzenia do 4096
MB
- Dysk twardy 320 GB SATA
- Napęd optyczny Super Multi DVD +/- RW/RAM
- Karta graficzna Intel Graphics Media Akcelerator x3100 384 MB
(lub równoważna)
- Karta dźwiękowa zintegrowana
- Karta sieciowa bezprzewodowa
- Karta sieciowa przewodowa
- Bluetooth
- Fax modem
- Czytnik kart pamięci
- System operacyjny Windows XP PL

- Dodatkowe oprogramowanie: program antywirusowy np. Norton
Internet Security, Office 2007, Nero
- Mysz optyczna PS/2
- Pamięć FLASH Kingston 8 GB
- W wyposażeniu torba
- Gwarancja 36 miesięcy
3.

Drukarka laserowa

1 szt.

- Interfejs USB 2.0

kolorowa

- Technologia druku laserowa
- Rozdzielczość wydruku mono 600x600 dpi
- Rozdzielczość wydruku kolor 600x600 dpi
- Maks.prędkość druku mono 12 stron/min
- Maks.prędkość druku kolor 8 stron/min
- Zainstalowana pamięć min.16 MB
- Maks format nośnika A4
- Gwarancja 36 miesięcy

4.

Zestaw:

1 szt.

Tablica
(64”),

−

interaktywna
z

Wymiary 1300 x 795 mm

podstawką

Antyrefleksyjna powłoka do współpracy z projektorem

jezdną
oraz

Przekątna ekranu 64 cale

Powierzchnia suchościeralna do pisania markerami
projektorem

Pisak z funkcją myszy komputerowej

multimedialnym (1 szt)
i notebook (1 szt.)

Oprogramowanie Touch&Draw
−

Funkcje oprogramowania Touch&Draw:
Możliwość wyboru koloru i grubości pisaka (8 dostępnych
kolorów), możliwość wyboru rozmiaru wymazywacza,
wstawianie zdjęć, kasowanie zawartości strony, drukowanie,
wybór trybu ekranu (czysty/kratka).

−

bateria alkaliczna AAA 1.5V

−

moduł Bluetooth 2.0

−

Windows XP (Home, Professional wersja 3 lub następne),
Vista 32 bity

−

Procesor Pentium 4 lub następne

−

RAM 512 MB lub więcej

−

dysk twardy 200 MB lub więcej

−

rozdzielczość 1024 x 768 pikseli lub więcej, High Color

−

Podstawa na kółkach do tablicy interaktywnej

−

gwarancja 36 miesięcy
Projektor multimedialny:
- Technologia LCD (3matryce)

- Jasność min. 2500 ANSI lumenów
- Kontrast min. 500:1
- Nominalna rozdzielczość XGA 1024x768
- Moc lampy min. 200 W
- Żywotność lampy min 2000h
- Poziom hałasu max 35dB
- Gwarancja na urządzenie 36 miesięcy
- Gwarancja na lampę 12 miesięcy bez limitu godzin
- W wyposażeniu torba i listwa zasilająca
Notebook:
- Procesor Intel Core 2 Duo 1,8 GHz, 2 MB cache
lub lepszy
- Matryca – 15,6 cala WXGA 1366x768, powłoka
matowa
- Pamieć 2048 MB DDR 2 z możliwością
rozszerzenia do 4096 MB
- Dysk twardy 320 GB SATA
- Napęd optyczny Super Multi DVD +/RW/RAM
- Karta graficzna Intel Graphics Media
Akcelerator x3100 384 MB (lub równoważna)
- Karta dźwiękowa zintegrowana
- Karta sieciowa bezprzewodowa
- Karta sieciowa przewodowa
- Bluetooth
- Fax modem
- Czytnik kart pamięci
- System operacyjny Windows XP PL
- Dodatkowe oprogramowanie: program
antywirusowy np. Norton Internet Security, Office
2007, Nero
- Mysz optyczna PS/2
- Pamięć FLASH Kingston 8 GB
- W wyposażeniu torba
- Gwarancja 36 miesięcy

Załącznik Nr 1.2. – część zamówienia nr 1.2

Meble szkolne
Uwaga: 1) Na meble należy załączyć na krzesła i ławki certyfikat PN –ISO COBRABiD
BBC oraz atest higieniczności na płytę laminowaną, atest na obrzeża PCV
2) Gwarancja na okres minimum oferowany przez Producenta
Lp

Nazwa

Ilość

Szczegółowy opis

1.

Stojak na mapy

1 szt.

- Stojak na mapy z płyty meblowej.
- Wymiary: (SxGxW) 900 x 400 x 700 mm

2.

Wieszak na mapy

3 szt.

-

Wieszak

metalowy

z

regulowaną

w zakresie 1400 - 2000 mm.

3.

4.

Stolik szkolny - ławka

Krzesło

16 szt.

−

1– osobowy

−

wymiary: 700x500 mm

−

płyta: kolor buk

−

płyta laminowana 25 mm

−

doklejka PCV 2 mm

−

stelaż metalowy kolor niebieski

−

kształtownik owalny zamknięty

−

malowane prążkowo

−

regulacja 4-6

16 szt.

- stelaż metalowy
−

kolor niebieski

−

malowane prążkowo

15. kształtownik owalny zamknięty
−

siedzisko i oparcie płyta laminowana 25 mm

wysokością

−

doklejka PCV 2 mm

- regulacja 4-6
5.

6.

Krzesło

Szafy segmentowe

8 szt.

−

Stelaż metalowy

−

kolor żółty

−

malowane prążkowo

−

kształtownik owalny zamknięty

−

sierdzisko i oparcie płyta laminowana 25 mm

−

doklejka PCV 2 mm

1 szt.

- Szafa ubraniowa podwójna do pokoju nauczycielskiego
−

płyta laminowana

−

kolor płyty – buk

−

wymiary szafy – 1830x900x380 mm

−

wyposażenie – drążek na wieszaki , półka na nakrycia głowy,
zamek i 2 kluczyki

7.

Szafy segmentowe

1 szt.

−

Szafa do pokoju nauczycielskiego z 6 schowkami i
przegrodami na 20 dzienników w dwóch poziomach

8.

9.

10.

Szafy segmentowe

Stolik komputerowy

Biurko komputerowe

1. szt.

1 szt.

1 szt.

−

Wymiary szafy – 1830x900x380 mm

−

Wymiar schowka – 370x420x33 mm

−

Schowki wyposażone w zamki i kluczyki,

−

płyta laminowana

−

kolor płyty – buk

−

Szafa do pokoju nauczycielskiego z 15 schowkami

−

Wymiary szafy – 1830x900x380 mm

−

Wymiar schowka – 370x420x33 mm

−

Schowki wyposażone w zamki i kluczyki,

−

płyta laminowana

−

kolor płyty – buk

−

Stolik jednoosobowy

−

stelaż metalowy kolor niebieski

−

wymiary 900x500 mm

−

płyta: kolor buk

−

płyta laminowana 25 mm

−

doklejka PCV 2 mm

−

kształtownik owalny zamknięty

−

malowane prążkowo

−

ruchomy blat pod klawiaturę

−

półki na monitor i drukarkę

−

boczna półka na komputer

- Biurko jednoosobowy
- wymiary 850x600 mm
- wysokość H –750mm

−

biurko z boczną półką na komputer,

−

z ruchomym blatem pod klawiaturę

−

biurko wykonane z płyty laminowanej, krawędzie
wykończone obrzeżem PCV.

11.

Szafy segmentowe

2 szt.

−

kolor - buk

−

Szafa do sali podwójna, z wnęką pośrodku na wysokość
segregatorów (A-5)

12.

Szafy segmentowe

1 szt.

−

Wymiary szafy – 1830x900x380 mm

−

Wyposażona w zamki i kluczyki,

−

płyta laminowana

−

kolor płyty – buk

−

Szafa do sali, z półkami na wysokość segregatorów (A-5) na
trzech poziomach, dół szafy z półkami, zamykany na zamek

13.

Szafy segmentowe

1 szt.

−

Wymiary szafy – 1830x900x380 mm

−

Wyposażona w zamki i kluczyki,

−

płyta laminowana

−

kolor płyty – buk

−

Szafa do sali, z półkami na wysokość segregatorów (A-5) na
pięciu poziomach

−

Wymiary szafy – 1830x900x380 mm

- płyta laminowana
−

kolor płyty – buk

Załącznik Nr 1. .3 – część zamówienia nr 1.3

Meble przedszkolne
Uwaga: 1) meble powinny spełniać wymagania zawarte w normach: PN-ISO 5970:1994, PN
-F-06009:2001, PN-90/F-06010/05
2) Gwarancja na okres minimum oferowany przez Producenta
Lp.

Nazwa

Ilość

Szczegółowy opis

1.

Szafa z 8 szufladami

1 szt.

- Wymiary: 83,6x40x200 cm
- Półki na wysokość segregatorów (A-5) na czterech poziomach
- 8 szyflad z frontami w kolorach: żółty, zielony, czerwony,
niebieski
- szuflady z prowadnicami oraz z uchwytami
- płyta laminowana
- kolor płyty – buk

2.

Szafa z drzwiami

2 szt.

- Wymiary: 83,6x40x104,6 cm
- 3 półki na wysokość segregatorów (A-5)
- drzwi o wymiarach 39,5x97 cm z uchwytami
- płyta laminowana
- kolor płyty – buk

3.

Biurko z 4 szufladami

1 szt.

- Wymiary: 130x75x74 cm
- 4 szyflady z frontami w kolorach: żółty, zielony, czerwony,
niebieski
- szuflady z prowadnicami oraz z uchwytami
- płyta laminowana
- kolor płyty – buk

4.

Stolik komputerowy z
regulacją

1 szt.

- Wymiary: 84x50x70 cm
- ruchomy blat pod klawiaturę
−

półki na monitor i drukarkę

−

boczna półka na komputer

−

regulacja wysokości blatu: 64,58, 52 cm

- płyta laminowana
- kolor płyty – buk
5.

Pojemnik na książki

1 szt.

−

Wymiary: 74x40x70 cm

−

mobilna (na kółkach)

- 2 półki z przegrodami na książki z frontami w kolorze: żółtym,
czerwonym, zielonym
- płyta laminowana
- kolor płyty – buk
6.

7.

Krzesło

Szafka wisząca z
przegrodą

1 szt.

1 szt.

−

Wymiary: wys. 26, szer. 27,5 cm

−

Stelaż metalowy z gumową nakładką na nogi

−

kolor żółty

−

malowane prążkowo

−

kształtownik owalny zamknięty

−

płyta sklejka

−

kolor płyty – buk

−

Wymiary: 83,6x50x65 cm

−

z 3 półkami i 1 półką na górze w kolorze niebieskim do
przechowywania gier, zabawek, książek

−

płyta laminowana

−

kolor płyty – buk

Załącznik Nr 1.4. – część zamówienia nr 1. 4.

Sprzęt sportowy
Uwaga: 1) Sprzęt objęty niniejszym zamówieniem ma posiadać wymagane przepisami
higieniczno- sanitarnymi oraz BHP stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności itp.
2) Gwarancja na okres minimum oferowany przez Producenta
Lp.

Nazwa

Ilość

Szczegółowy opis

1.

Trenażer (crosstrainer)

1 szt.

- magnetyczny system hamowania
- ciężar koła zamachowego 14 kg
- regulacja obciążenia 1-10 manualne
- połączenia sieciowe na baterie
- łożyskowe przeguby, regulowane oparcie, rolki transportowe
- wymiary: 136x53/154 cm (dł./szer./wys)
-max obciążenie wagowe do 130 kg
- długość kroku: technika mimośrodowa
- komputer treningowy: czas/dystans/całkowita liczba kilometrów/
częstotliwość/zużycie energii
- pomiar tętna: czujniki dłoni, klips na ucho
- wyświetlacz LCD
- cardio-puls-set

2.

wioślarz

1 szt.

- wymiary: 124x78x26 cm (dł./szer./wys.)
- napęd: ramiona wioślarskie (wychylane na zewnątrz)
- opór: tłoki hydrauliczne
- regulacja obciążenia: płynne poprzez ramię dźwigni
- siodełko ułożyskowane, na rolkach
- max obciążenie wagowe do 130 kg
- pomiar czasu,
- odległość w km/ruchy wisłami
- tempo wiosłowania z sygnałem akustycznym
- zużycie energii/ pomiar tętna
- górna granica tętna: optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy
- pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności

3.

Urządzenie do ćwiczeń

1 szt.

- max obciążenie wagowe do 130kg
- wymiary rozstawionego urządzenia: 145x50x60 cm

(dł./szer./wys)
- wymiary: 130x25 cm
4.

Siłownia

1 szt.

- wymiary urządzenia: 250x104x200 cm (dł./szer./wys)
- wymiary po złożeniu: 135x104x200 cm (dł./szer./wys)
- max waga ciała do 130kg
- motylek do przodu
- wyciskanie na ławce leżąc
- latissimus
- prostowanie nóg
- uginanie nóg
- pulpit treningowy
- max obciążenie: stojak na sztangę 120 kg, naciąg 60 kg, zestaw
na nogi 60 kg

5.

Zestaw hantli

1 szt.

plastikowych

- Ciężary:
2x1kg
2x2kg
2x3kg
- 1stojak

6.

7.

Obciążenie na ręce i

2 szt.

- 1 kg

nogi

- wykonane z mocnego materiału, zapinane na regulowane rzepy

Urządzenie do treningu 1 szt.

Max waga ćwiczącego do 80 kg

nóg i pośladków z

Wymiary urządzenia: 32x50x25 cm (dł./szer./wys.)

komputerem

Komputer treningowy: pomiar czasu, pomiar zużytej energii i

treningowym

ilości ćwiczeń
- Antypoślizgowe powierzchnie urządzenia

8.

Urządzenie do treningu 1 szt.

Opór na 2 tłoki hydrauliczne

nóg i pośladków z

Maksymalne obciążenie 80 kg

komputerem

Wymiary: 47x33x22 cm (dł./szer/wys.)

treningowym

Komputer treningowy: pomiar czasu, pomiar zużytej energii i
ilości ćwiczeń

9.

Sprzęt do ćwiczeń

1szt.

Do ćwiczeń przy drabinkach, przy ścianie, ze współćwiczącycm.

umożliwiających

Urządzenie do uelastyczniania mięśni skośnych brzucha, mięśni

prawidłowe m.in.

miednicy, umożliwiające rozciągnięcie mięśni przykurczonych.

ustawienie miednicy w

Wymiary: 47x9x41 cm (dl./szer./wys.)

przypadkach jej rotacji,

Waga: 8 kg

do ćwiczeń przy
drabinkach
10.

Sprzęt do ćwiczeń

1 szt.

Do ćwiczeń przy drabinkach

wzmacniających obręcz

- Wymiary: 48x53x62 cm (dl./szer./wys.)

barkową, mięśnie

Waga: 9 kg

brzucha oraz grzbietu w
pozycji zwisu z
podparciem na
przedramiona
11.

Ławeczka

1 szt.

symetryzująca

Wielofunkcyjne urządzenie umożliwiające ćwiczenia
ogólnorozwojowe i korekcyjne
Z zaczepami umożliwiającymi mocowanie ławeczki na drabince
pod dowolnym kątem w zakresie od 0 do 90 stopni.
Konstrukcja ławeczki ma możliwość zdjęcia jednej części i
wykonywanie ćwiczeń przy pomocy wózka, posiadającego
kółeczka i możliwość poruszania się po prowadnicach ramy w
całym zakresie długości ławeczki.
- Wymiary: 180x16x30 cm (dl./szer./wys.)
Waga: 20 kg

12.

Drabinka

2 szt.

rehabilitacyjna
13.

Drążek do ćwiczeń

Wykonana z drewna bukowego
- Wymiary: 250x90 (dl./szer.)

1 szt.

Drążek gimnastyczny zakładany na drabinę wykonany z metalu.
Pole ćwiczebne drążka powinno mieć średnicę 30 mm, wykonane
ze sklejki równoległowarstwowej wzmocnionej wewnętrznie
prętem stalowym.
Z ruchomymi ramionami umożliwiającymi regulację wysokości i
odległości drążka od drabinki.
Maksymalne obciążenie osoby ćwiczącej - 120 kg.

14.

Materac korekcyjny

2 szt.

Materac do ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej
Wykonany z pianki poliuretanowej, pokrytej tkaniną powlekaną
- Wymiary: 140x60x40 cm (dł./szer./wys.)

15.

Zestaw do unihokeja

1 zestaw

dla początkujących

Zestaw: 12 kijów do unihokeja Liga z 6 piłkami, 1 torby , 2
bramek (60x90 cm), Przeznaczony dla graczy o wzroście do 150
cm.

16

Zestaw do tenisa

1 zestaw

stołowego

Zestaw: 12 wysokiej jakości paletek Berlin, 1,8 mm gąbka), 1
pokrowiec na rakietki, 1 pojemnik ze 144 piłeczkami
treningowymi (40 mm)

17.

18

Siatka do tenisa (zestaw 1 szt.
+ siatka zapasowa)

Zestaw do tenisa stołowego, klipsowy.
- Posiadający możliwość regulacji wysokości i naciągu siatki.
- Wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem
szklanym (siatka z włókien syntetycznych)

Wózek transportowy na 1 szt.

Konstrukcja ze stalowych drutów lakierowana na niebiesko, 4

piłki

kółka. Wymiary zew. dł./szer./wys.: 69x53x67 cm, udźwig ok. 30
kg, pojemność 245 l.

Załącznik Nr 1.5 – część zamówienia nr 1.5

Artykuły i sprzęt dydaktyczny
Uwaga: Gwarancja na okres minimum oferowany przez Producenta
L.p. Nazwa

Ilość

Szczegółowy opis

1.

2.szt.

Składa się z wózka o dł. 105 cm, kółka gumowe, poszewki na

Zestaw wózków (tzw.
mały wioślarz)

2.

Zestaw do koszykówki

wózek , wiosła do dł. 46 cm
1 szt.

Teleskopowy słupek o przekroju kwadratu. Deska wykonana jest
z tworzywa sztucznego z odporną na warunki pogodowe
nylonową siatką. Stopa (93x61x17 cm), napełniana wodą lub
piaskiem ok. 65 kg, deska 91x61x 3 cm. Regulowana wysokość od
210-260 cm (obręcz), max. wys.: 308 cm (ziemia-krawędź górnadeska), 17 kg.

3..

Scianka do rzucania do

1 szt.

celu

W ściance znajdują się otwory o różnej wielkości, które są różnie
punktowane. Do rzucania stosować 6 woreczków z grochem
(100% bawełny, w dwóch kolorach) znajdujących się w zestawie.
Alternatywnie można też użyć innych przedmiotów jak np.
nieduże piłeczki z gąbki itp. Tablica do rzutów ze stojakiem
990x740x16mm, lakierowana płyta MDF.

4.

Piłka do przeciągania

1 szt.

Elastyczna Piłka z uchwytami

5.

Chusty bawełniane

4.szt.

100% bawełny. 80x80 cm.
W kolorach; żółty, zielony, czerwony, niebieski

6.

7.

Zwiewne chusty

Tęczowe obręcze

1 komplet, po

Wykonane ze 100% nylonu w różnych kolorach

10 sztuk

rozmiar 40x40 cm

1 komplet, po 6 Wykonane z tworzywa sztucznego, bez złaczeń
sztuk

różne kolory
średnica 60 cm

8.

9.

Tęczowe woreczki

21 gier ruchowych

3 komplety, po

Wykonane 100% bawełna, wypełnione grochem

6 sztuk

rozmiar bok 10,2 cm

1 szt.

Wykonana z maty wilinowej
rozmiar 140x160 cm
przykładowy artykuł: Edukarium nr katalogowy: 360-2041 lub
równoważny

10.

15 gier na świadomośc
ciała

1 szt.

Wykonana z maty wilinowej
rozmiar 140x210 cm
przykładowy artykuł: Edukarium nr katalogowy: 360-2042 lub

równoważny
11.

Aktywne piłki

1 szt.

Okrągła, średnica 60 cm
przykładowy artykuł: Edukarium nr katalogowy: 350-9602 lub
równoważny

12.

Piłka z dzwoneczkami

1 szt.

Rozmiar – średnica 55 cm
przykładowy artykuł: Edukarium nr katalogowy: 350-9698 lub
równoważny

13.

Ringo gładkie

1 zestaw, po 4
sztuki

Wielofunkcyjna obręcz, w róznych kolorach
przykładowy artykuł: Edukarium nr katalogowy: 360-6406
lub równoważny

14.

Krajobraz nad rzeką

1 zestaw

25 elementowy zestaw, w różnych kolorach, wykonane z
elastycznego tworzywa
przykładowy artykuł: Edukarium nr katalogowy: 360-1410
lub równoważny

15.

Miękkie kształty

1 zestaw

Zestaw figur geometrycznych, w różnych kolorach, wykonane z
elastycznego tworzywa
przykładowy artykuł: Edukarium nr katalogowy: 360-1522
lub równoważny

16.

Ślady stóp i rąk

1 zestaw, po 6

Powierzchnie sladów pokryte grudkami stymulującyymi, w

par

różnych kolorach
przykładowy artykuł: Edukacja polska nr katalogowy: BE2M97 lub równoważny

17

Supły manipulacyjne

1 szt.

Wymiary: średnica 4 cm, 20 cm dł.
przykładowy artykuł: Novum nr katalogowy: 4442330 lub
równoważny

18

Wiercipięta Tropiciel

1 zestaw, po 3

Zabawka wypełniona piłeczkami, każda sztuka w piłeczkach o

szt.

różnym stopniu wypełnienia
przykładowy artykuł: Novum nr katalogowy: 4442409 lub
równoważny

19

Kulki sensoryczne

1 zestaw, po 6
szt.

Średnica kulki 10 cm, o powierzchni lepkiej, pokrytej guzkami
przykładowy artykuł: Novum nr katalogowy: 4440420 lub
równoważny

20

Belka

1 szt.

Kształtka rehabilitacyjna
wymiary: 60x30x30 cm
przykładowy artykuł: Nowa Szkoła nr katalogowy: NS 0971
lub równoważny

21

Schody

1 szt.

Kształtka rehabilitacyjna
wymiary: 90x60x60 cm
przykładowy artykuł: Nowa Szkoła nr katalogowy: NS 0110
lub równoważny

22

Sześcian

1 szt.

Kształtka rehabilitacyjna
wymiary: 30x30x30 cm

przykładowy artykuł: Nowa Szkoła nr katalogowy: NS 0458
lub równoważny
23

Zestaw torów przeszkód 1 zestaw

1 tunel o wymiarach: 50x50x50 cm, średnica: 40 cm
1 walec o wymiarach: 50 cm, średnicy 40cm
-

wymiary: 60x30x30 cm
przykładowy artykuł: Nowa Szkoła nr katalogowy: NS 0124
lub równoważny

24

Woreczki z cyferkami

1 zestaw, po 12

Woreczki wykonane z materiału 100% bawełna, wypełnione

sztuk

grochem, z naczytymi cyframi od 1 do 12, woreczki w róznych
kolorach
- wymiary: 60x30x30 cm
przykładowy artykuł: Nowa Szkoła nr katalogowy: NS 1982
lub równoważny

25

Obręcz gimnastyczna

1 szt.

Średnica 70 cm, wykonana z elastycznego tworzywa, bez spojeń
przykładowy artykuł: Nowa Szkoła nr katalogowy: FI 2180
lub równoważny

26

Obręcz gimnastyczna

1 szt.

Średnica 60 cm, wykonana z elastycznego tworzywa, bez spojeń
przykładowy artykuł: Nowa Szkoła nr katalogowy: FI 2160
lub równoważny

27

Drążki gimnastyczne

1 zestaw, po 10
sztuk

wykonana z elastycznego tworzywa, wymiary: długość 80 cm
przykładowy artykuł: Nowa Szkoła nr katalogowy: FI 2080
lub równoważny

28

Piłki do rytmiki

1 zestaw, po 4
sztuki

Wymiary piłek: średnica 17 cm
przykładowy artykuł: Nowa Szkoła nr katalogowy: LC 9801
lub równoważny

29

Piłeczki z kauczuku

1 zestaw, po 3
szt.

Wykonane z pianki kuczukowej, wymiary – średnica: 17 cm
przykładowy artykuł: Nowa Szkoła nr katalogowy: AN 5853
lub równoważny

30

Piłeczki piankowe

1 zestaw, po 6
sztuk

Wykonane z pianki poliestrowej, wmiary – średnica 7 cm
przykładowy artykuł: Nowa Szkoła nr katalogowy: AN 5953
lub równoważny

Załącznik Nr 1. 6 – część zamówienia Nr 1.6

Artykuły dydaktyczne
Uwaga: Gwarancja na okres minimum oferowany przez Producenta
Lp.

Nazwa

Ilość

Szczegółowy opis

1.

Tabliczka liczenia

1 komplet

- Matka wkonana z winylu,o wymiarach 66x70cm, z kieszonkami
(100 kieszonek), kartoniki z liczbami (100 kartoników) o
wymiarach 5x5cm
przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 120-4010
lub równoważny

2.

Wieże ułamkowe

1 komplet

- Wieże składające się z elementów z napisami ułamków: zwykły,
dziesiętnych, procenty
przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy:

140-1301 lub równoważny
3.

Puzzle fotograficzne

1 zestaw.

- Zestaw 20 puzzli 2 elementowych, wymiar po ułżeniu 6,4x10,2
cm
przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 115-2820
lub równoważny

4.

Karty liczbowe drewniane

1 zestaw

-Karty drewniane o wymiarach 22x7 cm, o zakresie liczb: 1-9000
(zabawy wg M. Montessori)
przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 515-1401
lub równoważny

5.

Rozmaitości liczbowe

1 zestaw

- Wykonane z drewna, wymiary 13,8x8x0,8 cm (dł./szer./gr.), 85
ruchomych elementów
przykładowy artykuł: Wesco nr katalogowy: 163126181 lub
równoważny

6.

Baloniki i pierścienie

1 zestaw

- Wykonane z drewna, 10 tafelków z liczbami, 10 tafelków z
balonikami, 55 pierścieni, 10 kołków
przykładowy artykuł: Wesco nr katalogowy: 163121003 lub
równoważny

7.

Kolorowe liczydło

1 szt.

- Duże średnice korali o wymiarach 2,5 cm
przykładowy artykuł: Novum nr katalogowy: 130-8001 lub
równoważny

8.

Tabliczka

1 szt.

- Tabliczka do liczenia do 100 z kołeczkami
przykładowy artykuł: Novum nr katalogowy: 120-1600 lub
równoważny

9.

System dziesiętny

3 szt.

- W kształcie spiralnej kasty
przykładowy artykuł: Novum nr katalogowy: 130-3120 lub
równoważny

10.

Torba z instrumentami

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy:
604021lub równoważny

11.

Zakręcony labirynt

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 606003
lub równoważny

12

Kołeczki z młoteczkiem 1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 400061
lub równoważny

13

Piramida 10

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 034003
lub równoważny

14

15

Przybijanka -duży
zestaw

1 szt.

Krokodyl

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 604105
lub równoważny
przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 118021
lub równoważny

16

17

Puzzle z pianki - literki i 1 szt.
cyferki

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 016008

Dzień przedszkolaka

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 144090

1 szt.

lub równoważny

lub równoważny
18

19

Cztery pory roku puzzle

1 szt.

Uczucia strach - puzzle

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 144091
lub równoważny
przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 508021

lub równoważny
20

Uczucia złość - puzzle

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 508023
lub równoważny

21

Uczucia radość - puzzle 1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 508019
lub równoważny

22

23

24

Uczucia zaskoczenie puzzle

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 5008024
lub równoważny

Uczucia niezadowolenie 1 szt.
- puzzle

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy:

Rzeczy wokół nas

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 508008

1 szt.

5008022 lub równoważny

lub równoważny
25

Pojazdy nakładanka

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 508010
lub równoważny

26

Logiczna mozaika

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 200010
lub równoważny

27

28

29

Kolorowa mozaika z
napami

1 szt.

Kreatywne
przewlekanki

1 szt.

Klocki z pianki

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 200012
lub równoważny
przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 500039
lub równoważny
przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 500044
lub równoważny

30

31

Drewniane klocki
kolorowe

1 szt.

Warsztat sortowania

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 400053
lub równoważny
przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 200060
lub równoważny

32

Gra w kolory

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 034003
lub równoważny

33

Znajdź różnice zdjęcia

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 451024
lub równoważny

34

Dopasuj zmysły

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 034003
lub równoważny

35

Dźwięki wokół nas

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 351029
lub równoważny

36

Wiatraczki żółto-różowe 1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 034003
lub równoważny

37

Loteryjka z podmuchem 1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 601002
lub równoważny

38

Piórka

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 603048
lub równoważny

39

Rozwijamy mowę i
1 szt.
myślenie dziecka zestaw

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 108038

40

41

1

lub równoważny

Rozwijamy mowę i
1 szt.
myślenie dziecka zestaw
2

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 108039

Słowa w obrazkach

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 200088

1 szt.

lub równoważny

lub równoważny
42

Historyjki 1

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 451008
lub równoważny

43

Historyjki 2

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 451009
lub równoważny

44

Pacynki

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 114042
lub równoważny

45

Pacynka babcia

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 040008
lub równoważny

46

47

Pacynka Czerwony
Kapturek

1 szt.

Pacynka Wilk

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 040009
lub równoważny
przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 040019
lub równoważny

48

Pacynka Leśniczy

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 040010
lub równoważny

49

50

Pacynka Królewna
Śnieżka i siedmiu
krasnoludków

1 szt.

Pacynka Królewicz

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 040002
lub równoważny
przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 040014
lub równoważny

51

Multikącik

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 100097
lub równoważny

52

53

54

Wyprawka
przedszkolaka

1 szt.

Wyprawka
pierwszoklasisty

1 szt.

Abecadło 1

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 116035
lub równoważny
przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 116034
lub równoważny
przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 116046
lub równoważny

55

Abecadło 2

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 116047
lub równoważny

56

Dla Przedszkolaków 1

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 116050
lub równoważny

57

Dla przedszkolaków 2

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 116051
lub równoważny

58

Dreptuś Matematyk 1

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 116009

lub równoważny
59

Dreptuś Matematyk 2

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 116010
lub równoważny

60

Lalka Mój dzidziuś

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 144111
lub równoważny

61

62

Przedszkolny zestaw
naczyń

1 szt.

Produkty spożywcze

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 452005
lub równoważny
przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 604019
lub równoważny

63

Kredki bambino

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 115030
lub równoważny

64

Kredki trójkątne cienkie 1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 024001
lub równoważny

65

Kredki trójkątne grube

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 024002
lub równoważny

66

67

68

Plastelina Moje
Bambino

1 szt.

Farby do malowania
palcami

1 szt.

Farby z gąbką

1 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 115009
lub równoważny
przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 024009
lub równoważny
przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 605020
lub równoważny

69

70

Tablica korkowa 200 /
100

2 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 044003
lub równoważny

Tablica korkowa 120-60 4 szt.

przykładowy artykuł: Moje Bambino nr katalogowy: 044001
lub równoważny

71

Cukry

1 szt.

przykładowy artykuł z katalogu” Do nauczania” lub
równoważny

72

Tłuszcze złożone

1 szt.

przykładowy artykuł z katalogu” Do nauczania” lub
równoważny

73
74

Aminokwasy, peptydy,
białka

1 szt.

Aby żyć trzeba jeść

1 szt.

przykładowy artykuł z katalogu” Do nauczania” lub
równoważny
przykładowy artykuł z katalogu” Do nauczania” lub
równoważny

75
76

Warzywa z naszego
ogrodu

1 szt.

przykładowy artykuł z katalogu” Do nauczania” lub
równoważny

Owoce z naszej zagrody 1 szt.

przykładowy artykuł z katalogu” Do nauczania” lub
równoważny

77
78

DUO Jednostki miar i
wag

1 szt.

Części mowy-zestaw 62 1 szt.
tablic niebieskie

przykładowy artykuł z katalogu” Do nauczania” lub
równoważny
przykładowy artykuł z katalogu” Merikon” lub równoważny

79

Części mowy 49 plansz
czerwone

1 szt.

przykładowy artykuł z katalogu” Merikon” lub równoważny

80

Pola liczbowe od 0 do
20

1 szt.

przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:

Ułamkowe domino

1 szt.

81

86220P03 lub równoważny
przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
8601P03 lub równoważny

82

83

7 menzurek - miara
litrowa

1 szt.

Pojemniki miernicze

1 szt.

przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
85439P09 lub równoważny
przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
85639P03 lub równoważny

84

Geoplan G

1 szt.

przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
882P03lub równoważny

85

Geoplan F

1 szt.

przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy: 895P03
lub równoważny

86

87

88

Karty pracy do
przezroczystych
geoplanów G ( w
kształcie okręgu

1 szt.

Karty pracy do
przezroczystych
geoplanów F ( w
kształcie kwadratu)

1 szt.

Barwne klocki SOMA

1 szt.

przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
86299P03 lub równoważny

przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
86298P03 lub równoważny

przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
86410P03 lub równoważny

89
90
91
92
93
94

95

96

Karty pracy SOMA
-karty SOMA 1

1 szt.

Karty pracy SOMA
-karty SOMA 2

1 szt.

Karty pracy SOMA
-karty SOMA 3

1 szt.

Karty pracy SOMA
-karty SOMA 4

1 szt.

ABACO odkrywamy
tabliczkę mnożenia

2 szt.

Zaczarowane tabliczki
mnożenia

1 szt.

Zaczarowane tabliczki
dzielenia

1 szt.

przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
86300P03 lub równoważny
przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
86301P03 lub równoważny
przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
86302P03 lub równoważny
przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
86303P03 lub równoważny
przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
86109P03 lub równoważny
przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
86097P03 lub równoważny
przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
86098P03 lub równoważny

Pieczątka z mapą świata 1 szt.

przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:
48003P03 lub równoważny

97

Duża poduszka do
pieczątek czarna

1 szt.

przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy:

2590P03 lub równoważny
98

99

100

101

102

103

Magnesy okrągłe zestaw 1 szt.
B - 30 mm

przykładowy artykuł: Betzold Polska nr katalogowy: 88P03

Flipchart NOBO Shark- 3 szt.
magnetyczny

przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 915-605 lub

blok po 40 kartek
gładkie

3 szt.

przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 915-6901

Litery szorstkie pisanemałe
530-1010/

1 szt.

Litery szorstkie pisaneduże
530-1040

1 szt.

lub równoważny

równoważny

lub równoważny
przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 530-1010
lub równoważny
przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 530-1040
lub równoważny

Budujemy szkielety brył 1 szt.

przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 155-1600
lub równoważny

104

105

106

107

108

109

110
111

112

113

Karty pracy do
szkieletów ( modele
płaskie)

1 szt.

Karty pracy modele
przestrzenne
155-1602

1 szt.

przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 155-1601
lub równoważny
przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 155-1602
lub równoważny

Krótkie łańcuszki z
1 szt.
kolorowych pręcików w
pudełku

przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 510-1280

Kocham mówić historyjki obrazkowe z
tekstami

1 szt.

przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 801-3301

Logopedyczne zabawy
sz,ż, cz, dż

1 szt.

Logopedyczne zabawy
s,z,c,dz

1 szt.

Logopedyczne zabawy
ś, ź, ć,

1 szt.

Logopedyczne zabawy
cz. IV
j, l, r

1 szt.

Logopedyczne zabawy
cz. VI

1 szt.

Logoobrazki cz. I

1 szt.

lub równoważny

lub równoważny
przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 807-5001
lub równoważny
przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 807-5011
lub równoważny
przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 807-5021
lub równoważny
przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 807-5031
lub równoważny
przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 807-5052
lub równoważny
przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 807-5091
lub równoważny

114

Logoobrazki cz. II

1 szt.

przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 807-5092
lub równoważny

115

116

117

118

119

120

121

122

123

Makatka – listwy
1 szt.
ułamkowe ekwiwalentne

przykładowy artykuł: Educarium nr katalogowy: 140-1340

Plansze dydaktyczne
ptaki

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1-

Plansze dydaktyczne
gady

1 szt.

Plansze dydaktyczne
płazy

1 szt.

Plansze dydaktyczne
ryby

1 szt.

Plansze dydaktyczne
mięczaki

1 szt.

Plansze dydaktyczne
skorupiaki

1 szt.

Plansze dydaktyczne
owady

1 szt.

Mieszkańcy Bałtyku

1 szt.

lub równoważny

BIO33 lub równoważny
przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1BIO34 lub równoważny
przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1BIO35 lub równoważny
przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1BIO36 lub równoważny
przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1BIO38 lub równoważny
przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1BIO39 lub równoważny
przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1BIO40 lub równoważny
przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1BIO52 lub równoważny

124

Mieszkańcy lasów

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1BIO54 lub równoważny

125

Mieszkańcy pól i łąk

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1BIO55 lub równoważny

126

Mieszkańcy jezior

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1BIO53 lub równoważny

127

Piętrowość w lesie

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1BIO57 lub równoważny

128

Piętrowość w górach

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1BIO56 lub równoważny

129

Układ słoneczny

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1NO27 lub równoważny

130

Światło

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1NO28 lub równoważny

131

Pory roku

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1NO29lub równoważny

132

Atmosfera

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1NOZ10lub równoważny

133

Chmury i ich rodzaje

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1NOZ13 lub równoważny

134

Zjawiska atmosferyczne 1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1-

NOZ14 lub równoważny
135

Mapa pogody

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AV1NOZ15 lub równoważny

136

Globus zoologiczny

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AZ1220Z00 lub równoważny

137

Globus fizyczny

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AZ1250FIZ lub równoważny

138

Globus polityczny

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AZ!250POL lub równoważny

139

Globus konturowy

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: AZ1250KONT lub równoważny

140

Kompas

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: HE1PH0823A lub równoważny

141

Minerały

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: HE12343 lub równoważny

142

Modele i mapy
topograficzne

1 szt.

przykładowy artykuł: Edukacja Polska nr katalogowy: HE1003 lub równoważny

Załącznik Nr 2

Formularz Oferty (Oferty Częściowej)
Ofertę przetargową składa:
Nazwa wykonawcy (wykonawców) ......................................................................................
(adres, NIP, Regon, tel.fax)
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP 1/2009 na „dostawę urządzeń i wyposażenia dydaktycznego dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie część zamówienia nr ……. (pkt
od 3.1.1. do 3.1.6. siwz wraz z nazwą)”.
Zgodnie z warunkami siwz oferujemy realizację zamówienia:
za cenę:
netto:..........................................
PLN
zł
.............
gr
(słownie
netto: ............................................................................... PLN złotych ................ groszy) +
Vat ............. PLN zł ......... gr (słownie: ......................................... PLN złotych .................
groszy),
brutto:
.....................................
PLN
zł
..........
brutto: ..................................................... PLN złotych ........... groszy)

gr

(słownie

Powyższa cena jest wartością brutto i zawiera wszystkie obciążenia wynikające z kompleksowej
dostawy z uwzględnieniem kosztów ewentualnego rabatu, kosztów transportu, opakowania, czy z
czynnościami związanymi z przygotowaniem dostawy, opłat wynikającymi z polskiego prawa
celnego i podatkowego, tj. przewoźnym, załadunkiem i
ubezpieczeniem opłaconym do
umówionego miejsca, czy innych opłat.
1) Zamówienie wykonamy w terminie - ..................................................... dni (maksymalnie do 21
dni od dnia zawarcia umowy).
2) Akceptujemy termin płatności do 30 dni od dnia dostawy, podpisanym protokole odbioru,
prawidłowym wystawieniu faktury VAT i jej dostarczeniu do Zamawiającego.
3) Udzielamy ...... miesięcznej gwarancji na oferowany asortyment (minimum gwarancja
producenta, z uwzględnieniem zapisów siwz w opisie przedmiotu zamówienia). Usługi serwisowe
w okresie gwarancji będzie realizowany przez ........... (podać nazwę).
4) Oświadczamy, że oferowany asortyment spełnia wymagania techniczne stawiane w siwz, jest
kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów (poza
materiałami eksploatacyjnymi fizycznie zużywalnymi).
5) Oświadczamy ponadto, że oferowany asortyment, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów
funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo oraz zapewnia wymagany poziom jakości.
6) Asortyment posiada aktualne dokumenty, tj. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.
7) Oferowany asortyment spełnia
techniczno - funkcjonalny”.

parametry techniczne określone w załączniku Nr 1 - "opis

8) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu
składania ofert.
9) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
10) Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany.
11) W ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy (zakończone) .............. dostaw (odpowiadających swoim
rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (części zamówienia) z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wykonanych, zakończonych wraz z
dokumentami (referencjami) z których wynika, że dostawy te zostały wykonane należycie.
12) Oświadczamy, iż dostawa będzie wykonywana zgodnie z warunkami siwz.
13) Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
zamówienia.
14) Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
15) Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w niniejszym formularzu są
kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
16) W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
17) Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum
zarządzanego przez ............................................................................................... (nazwa lidera) *
18) Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego
postępowania.
19) Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie
publiczne w rozumieniu art. 24 Pzp.
20) Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Pzp i
przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
21)Nazwisko i imię: …………………………………………………………
Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: ..............................
22) Oświadczamy, że wszystkie stronice naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są
ponumerowane i cała oferta składa się z ............ stron i kolejno ponumerowanych od
nr ............. do nr .............
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
zgodnie z pełnomocnictwem o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych)
........................................................
[podpis, pieczęć]
Data...................................................
Załącznik Nr 2.1.

przetarg nieograniczony

Formularz cenowy
nr ZP 1/2009 na dostawę „dostawę urządzeń i wyposażenia

dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie część
zamówienia nr 3.1.1. siwz – Sprzęt komputerowy .

Sprzęt komputerowy
Uwaga: 1) gwarancja na sprzęt na okres minimum oferowany przez Producenta lub wskazana w
opisie
2) Instrukcje obsługi sprzętów w języku polskim
Lp Nazwa towaru

Ilość
Cena
Wartoś
jednoste jednostk ć netto
k
owa
brutto
PLN (z
Vat)

1
2
3

Zestaw komputerowy 1 zestaw
Notebook
1 szt.
Drukarka laserowa
1 szt.

4

kolorowa
Zestaw:

Vat Wartoś Symbo Wartość oferowana/
oferowany
% ć brutto l
katalo Ocena techniczna
gowy/
Produ
cent

1 szt.

Tablica interaktywna
(64”), z podstawką
jezdną
oraz
projektorem
multimedialnym (1
szt)
i notebook (1 szt.)

RAZEM

XXXX
X

xxxxx
x

XXXX XXXXXXXXXXX
XX

UWAGA
Prosimy o zaokrąglenie cen do dwóch miejsc po przecinku.
Rozliczenie miedzy Zamawiającym a Wykonawca odbędzie się w PLN.
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
zgodnie z pełnomocnictwem o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych)
........................................................
[podpis, pieczęć]
Data.....................................................

Załącznik Nr 2.2.
Formularz cenowy
przetarg nieograniczony

nr ZP 1/2009

na dostawę

„dostawę urządzeń i wyposażenia

dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie część
zamówienia nr 3.1.2. siwz – Meble szkolne.

Meble szkolne
Uwaga: 1) Na meble należy załączyć na krzesła i ławki certyfikat PN –ISO COBRABiD BBC
oraz atest higieniczności na płytę laminowaną, atest na obrzeża PCV
2) Gwarancja na okres minimum oferowany przez Producenta
Lp Nazwa towaru

Ilość
Cena
Wartoś
jednoste jednostk ć netto
k
owa
brutto
PLN (z
Vat)

1
2
3

Stojak na mapy
Wieszak na mapy
Stolik
szkolny

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ławka
Krzesło
Krzesło
Szafy segmentowe
Szafy segmentowe
Szafy segmentowe
Stolik komputerowy
Biurko komputerowe
Szafy segmentowe
Szafy segmentowe

16 szt.
8 szt.
1 szt.
1 szt.
1. szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.

13

Szafy segmentowe

1 szt.

RAZEM

Vat Wartoś Symbo Wartość oferowana/
oferowany
% ć brutto l
katalo Ocena techniczna
gowy/
Produ
cent

1 szt.
3 szt.
- 16 szt.

XXXX
X

xxxxx
x

XXXX XXXXXXXXXXX
XX

UWAGA
Prosimy o zaokrąglenie cen do dwóch miejsc po przecinku.
Rozliczenie miedzy Zamawiającym a Wykonawca odbędzie się w PLN.
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
zgodnie z pełnomocnictwem o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych)
........................................................
[podpis, pieczęć]
Data.....................................................

Załącznik Nr 2.3.
Formularz cenowy
przetarg nieograniczony
nr ZP 1/2009 na dostawę „dostawę urządzeń i wyposażenia
dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie część
zamówienia nr 3.1.3. siwz – Meble przedszkolne .

Meble przedszkolne
Uwaga: 1) meble powinny spełniać wymagania zawarte w normach: PN-ISO 5970:1994, PN -F06009:2001, PN-90/F-06010/05
2) Gwarancja na okres minimum oferowany przez Producenta
Lp Nazwa towaru

Ilość
Cena
Wartoś
jednoste jednostk ć netto
k
owa
brutto
PLN (z
Vat)

1
2
3

Szafa z 8 szufladami
Szafa z drzwiami
Biurko z 4

1 szt.
2 szt.
1 szt.

4

szufladami
Stolik komputerowy

1 szt.

5
6
7

z regulacją
Pojemnik na książki
Krzesło
Szafka wisząca z

1 szt.
1 szt.
1 szt.

Vat Wartoś Symbo Wartość oferowana/
oferowany
% ć brutto l
katalo Ocena techniczna
gowy/
Produ
cent

przegrodą

RAZEM

XXXX
X

xxxxx
x

XXXX XXXXXXXXXXX
XX

UWAGA
Prosimy o zaokrąglenie cen do dwóch miejsc po przecinku.
Rozliczenie miedzy Zamawiającym a Wykonawca odbędzie się w PLN.
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
zgodnie z pełnomocnictwem o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych)
........................................................
[podpis, pieczęć]
Data.....................................................

Załącznik Nr 2.4.
Formularz cenowy
przetarg nieograniczony
nr ZP 1/2009 na dostawę „dostawę urządzeń i wyposażenia
dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie część
zamówienia nr 3.1.4. siwz – Sprzęt sportowy .

Sprzęt sportowy
Uwaga: 1) Sprzęt objęty niniejszym zamówieniem ma posiadać wymagane przepisami
higieniczno- sanitarnymi oraz BHP stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności itp.
2) Gwarancja na okres minimum oferowany przez Producenta
Lp Nazwa towaru

Ilość
Cena
Wartoś
jednoste jednostk ć netto
k
owa
brutto
PLN (z
Vat)

1

Trenażer

1 szt.

2
3

(crosstrainer)
wioślarz
Urządzenie do

1 szt.
1 szt.

4
5

ćwiczeń
Siłownia
Zestaw hantli

1 szt.
1 szt.

6
7

8

9

10

11
12
13
14
15

plastikowych
Obciążenie na ręce i
nogi
Urządzenie do
treningu nóg i
pośladków z
komputerem
treningowym
Urządzenie do
treningu nóg i
pośladków z
komputerem
treningowym
Sprzęt do ćwiczeń
umożliwiających
prawidłowe m.in.
ustawienie miednicy
w przypadkach jej
rotacji, do ćwiczeń
przy drabinkach
Sprzęt do ćwiczeń
wzmacniających
obręcz barkową,
mięśnie brzucha oraz
grzbietu w pozycji
zwisu z podparciem
na przedramiona
Ławeczka
symetryzująca
Drabinka
rehabilitacyjna
Drążek do ćwiczeń
Materac korekcyjny
Zestaw do unihokeja
dla początkujących

2 szt.
1 szt.

1 szt.

1szt.

1 szt.

1 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.
1 zestaw

Vat Wartoś Symbo Wartość oferowana/
oferowany
% ć brutto l
katalo Ocena techniczna
gowy/
Produ
cent

16
17
18

Zestaw do tenisa
stołowego
Siatka do tenisa
(zestaw + siatka
zapasowa)
Wózek transportowy
na piłki

RAZEM

1 zestaw
1 szt.
1 szt.

XXXX
X

xxxxx
x

XXXX XXXXXXXXXXX
XX

UWAGA
Prosimy o zaokrąglenie cen do dwóch miejsc po przecinku.
Rozliczenie miedzy Zamawiającym a Wykonawca odbędzie się w PLN.
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
zgodnie z pełnomocnictwem o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych)
........................................................
[podpis, pieczęć]
Data.....................................................

Załącznik Nr 2.5.
Formularz cenowy
przetarg nieograniczony
nr ZP 1/2009 na dostawę „dostawę urządzeń i wyposażenia
dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie część
zamówienia nr 3.1.5. siwz – Artykuły i sprzęt dydaktyczny.

Artykuły i sprzęt dydaktyczny
Uwaga: Gwarancja na okres minimum oferowany przez Producenta
Lp Nazwa towaru

Ilość
Cena
Wartoś
jednoste jednostk ć netto
k
owa
brutto
PLN (z
Vat)

1

Zestaw wózków (tzw. 2 szt.

2

mały wioślarz)
Zestaw do

1 szt.

3

koszykówki
Scianka do rzucania

1 szt.

4
5
6

do celu
Piłka do przeciągania 1 szt.
Chusty bawełniane
4.szt.
Zwiewne chusty
1
komplet,
po 10

7

Tęczowe obręcze

sztuk
1
komplet,

8

Tęczowe woreczki

po 6 sztuk
3
komplety,

9
10

21 gier ruchowych
15 gier na

po 6 sztuk
1 szt.
1 szt.

11
12

świadomośc ciała
Aktywne piłki
Piłka z

1 szt.
1 szt.

13

dzwoneczkami
Ringo gładkie

1 zestaw,
po 4

14
15
16

Krajobraz nad rzeką
Miękkie kształty
Ślady stóp i rąk

sztuki
1 zestaw
1 zestaw
1 zestaw,

17

Słupy manipulacyjne

po 6 par
1 szt.

18

Wiercipięta Tropiciel

1 zestaw,

19

Kulki sensoryczne

po 3 szt.
1 zestaw,
po 6 szt.

Vat Wartoś Symbo Wartość oferowana/
oferowany
% ć brutto l
katalo Ocena techniczna
gowy/
Produ
cent

20
21
22
23

Belka
Schody
Sześcian
Zestaw torów

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 zestaw

24

przeszkód
Woreczki z cyferkami 1 zestaw,
po 12

25
26
27

sztuk
Obręcz gimnastyczna 1 szt.
Obręcz gimnastyczna 1 szt.
Drążki gimnastyczne 1 zestaw,
po 10

28

Piłki do rytmiki

sztuk
1 zestaw,
po 4

29

Piłeczki z kauczuku

sztuki
1 zestaw,

30

Piłeczki piankowe

po 3 szt.
1 zestaw,
po 6 sztuk

XXXX
X

RAZEM

xxxxx
x

XXXX XXXXXXXXXXX
XX

UWAGA
Prosimy o zaokrąglenie cen do dwóch miejsc po przecinku.
Rozliczenie miedzy Zamawiającym a Wykonawca odbędzie się w PLN.
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
zgodnie z pełnomocnictwem o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych)
........................................................
[podpis, pieczęć]
Data.....................................................

Załącznik Nr 2.6.
Formularz cenowy
przetarg nieograniczony
nr ZP 1/2009 na dostawę „dostawę urządzeń i wyposażenia
dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie część
zamówienia nr 3.1.6. siwz – Artykuły dydaktyczne.
Artykuły dydaktyczne
Uwaga: Gwarancja na okres minimum oferowany przez Producenta
Lp Nazwa towaru

Ilość
Cena
jednoste jednostk
k
owa
brutto

Wartoś
ć netto

Vat Wartoś Symbo Wartość oferowana/
oferowany
% ć brutto l
Ocena
techniczna
katalo
gowy/

PLN
Vat)
1
2
3
4

Tabliczka liczenia
Wieże ułamkowe
Puzzle fotograficzne
Karty liczbowe drewniane
Rozmaitości liczbowe
Baloniki i pierścienie
Kolorowe liczydło
Tabliczka
System dziesiętny
Torba z
instrumentami
Zakręcony labirynt

1 komplet
1 komplet
1 zestaw.
1 zestaw

12

Kołeczki z
młoteczkiem

1 szt.

13

Piramida 10

1 szt.

14

Przybijanka -duży
zestaw

1 szt.

15

Krokodyl

1 szt.

16

Puzzle z pianki literki i cyferki

1 szt.

17

Dzień przedszkolaka

1 szt.

18

Cztery pory roku puzzle

1 szt.

19

Uczucia strach puzzle

1 szt.

20

Uczucia złość puzzle

1 szt.

21

Uczucia radość puzzle

1 szt.

22

Uczucia zaskoczenie
- puzzle

1 szt.

23

Uczucia
niezadowolenie puzzle

1 szt.

24

Rzeczy wokół nas

1 szt.

25

Pojazdy nakładanka

1 szt.

26

Logiczna mozaika

1 szt.

27

Kolorowa mozaika z
napami

1 szt.

5
6
7
8
9
10
11

1 zestaw
1 zestaw
1 szt.
1 szt.
3 szt.
1 szt.
1 szt.

(z

Produ
cent

28

Kreatywne
przewlekanki

1 szt.

29

Klocki z pianki

1 szt.

30

Drewniane klocki
kolorowe

1 szt.

31

Warsztat sortowania

1 szt.

32

Gra w kolory

1 szt.

33

Znajdź różnice
zdjęcia

1 szt.

34

Dopasuj zmysły

1 szt.

35

Dźwięki wokół nas

1 szt.

36

Wiatraczki żółtoróżowe

1 szt.

37

Loteryjka z
podmuchem

1 szt.

38

Piórka

1 szt.

39

Rozwijamy mowę i
myślenie dziecka
zestaw 1

1 szt.

40

Rozwijamy mowę i
myślenie dziecka
zestaw 2

1 szt.

41

Słowa w obrazkach

1 szt.

42

Historyjki 1

1 szt.

43

Historyjki 2

1 szt.

44

Pacynki

1 szt.

45

Pacynka babcia

1 szt.

46

Pacynka Czerwony
Kapturek

1 szt.

47

Pacynka Wilk

1 szt.

48

Pacynka Leśniczy

1 szt.

49

Pacynka Królewna
Śnieżka i siedmiu
krasnoludków

1 szt.

50

Pacynka Królewicz

1 szt.

51

Multikącik

1 szt.

52

Wyprawka
przedszkolaka

1 szt.

53

Wyprawka
pierwszoklasisty

1 szt.

54

Abecadło 1

1 szt.

55

Abecadło 2

1 szt.

56

Dla Przedszkolaków
1

1 szt.

57

Dla przedszkolaków
2

1 szt.

58

Dreptuś Matematyk 1 1 szt.

59

Dreptuś Matematyk 2 1 szt.

60

Lalka Mój dzidziuś

1 szt.

61

Przedszkolny zestaw
naczyń

1 szt.

62

Produkty spożywcze

1 szt.

63

Kredki bambino

1 szt.

64

Kredki trójkątne
cienkie

1 szt.

65

Kredki trójkątne
grube

1 szt.

66

Plastelina Moje
Bambino

1 szt.

67

Farby do malowania
palcami

1 szt.

68

Farby z gąbką

1 szt.

69

Tablica korkowa
200 / 100

2 szt.

70

Tablica korkowa 120- 4 szt.
60

71
72
73

Cukry
Tłuszcze złożone
Aminokwasy,
peptydy, białka
Aby żyć trzeba jeść
Warzywa z naszego
ogrodu
Owoce z naszej
zagrody
DUO Jednostki miar i
wag
Części mowy-zestaw

74
75
76
77
78

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

79
80

62 tablic niebieskie
Części mowy 49
plansz czerwone
Pola liczbowe od 0
do 20

1 szt.
1 szt.

81

Ułamkowe domino

1 szt.

82

7 menzurek - miara
litrowa

1 szt.

83

Pojemniki miernicze

1 szt.

84

Geoplan G

1 szt.

85

Geoplan F

1 szt.

86

Karty pracy do
przezroczystych
geoplanów G ( w
kształcie okręgu

1 szt.

87

Karty pracy do
przezroczystych
geoplanów F ( w
kształcie kwadratu)

1 szt.

88

Barwne klocki
SOMA

1 szt.

89

Karty pracy SOMA
-karty SOMA 1
Karty pracy SOMA
-karty SOMA 2
Karty pracy SOMA
-karty SOMA 3
Karty pracy SOMA
-karty SOMA 4
ABACO odkrywamy
tabliczkę mnożenia
Zaczarowane
tabliczki mnożenia

1 szt.

95

Zaczarowane
tabliczki dzielenia

1 szt.

96

Pieczątka z mapą
świata

1 szt.

97

Duża poduszka do
pieczątek czarna

1 szt.

98

Magnesy okrągłe
zestaw B - 30 mm

1 szt.

99

Flipchart NOBO
Shark- magnetyczny

3 szt.

90
91
92
93
94

100 blok po 40 kartek
gładkie

1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.

3 szt.

101 Litery szorstkie
pisane- małe
530-1010/
102 Litery szorstkie
pisane-duże
530-1040
103 Budujemy szkielety
brył

1 szt.

104 Karty pracy do
szkieletów ( modele
płaskie)

1 szt.

1 szt.
1 szt.

105 Karty pracy modele
1 szt.
przestrzenne
155-1602
106 Krótkie łańcuszki z
1 szt.
kolorowych pręcików
w pudełku
107 Kocham mówić historyjki obrazkowe
z tekstami

1 szt.

108 Logopedyczne
zabawy
sz,ż, cz, dż

1 szt.

109 Logopedyczne
zabawy s,z,c,dz

1 szt.

110 Logopedyczne
zabawy
ś, ź, ć,
111 Logopedyczne
zabawy cz. IV
j, l, r

1 szt.

112 Logopedyczne
zabawy cz. VI

1 szt.

113 Logoobrazki cz. I

1 szt.

114 Logoobrazki cz. II

1 szt.

115 Makatka – listwy
ułamkowe
ekwiwalentne

1 szt.

116 Plansze dydaktyczne
ptaki

1 szt.

111 Plansze dydaktyczne
gady
7

1 szt.

118 Plansze dydaktyczne
płazy

1 szt.

119 Plansze dydaktyczne
ryby

1 szt.

1 szt.

120 Plansze dydaktyczne
mięczaki

1 szt.

121 Plansze dydaktyczne
skorupiaki

1 szt.

122 Plansze dydaktyczne
owady

1 szt.

123 Mieszkańcy Bałtyku

1 szt.

124 Mieszkańcy lasów

1 szt.

125 Mieszkańcy pól i łąk

1 szt.

126 Mieszkańcy jezior

1 szt.

127 Piętrowość w lesie

1 szt.

128 Piętrowość w górach

1 szt.

129 Układ słoneczny

1 szt.

130 Światło

1 szt.

131 Pory roku

1 szt.

132 Atmosfera

1 szt.

133 Chmury i ich rodzaje

1 szt.

134 Zjawiska
atmosferyczne

1 szt.

135 Mapa pogody

1 szt.

136 Globus zoologiczny

1 szt.

137 Globus fizyczny

1 szt.

138 Globus polityczny

1 szt.

139 Globus konturowy

1 szt.

140 Kompas

1 szt.

141 Minerały

1 szt.

142 Modele i mapy
topograficzne

1 szt.

RAZEM

XXXX
X

xxxxx
x

UWAGA
Prosimy o zaokrąglenie cen do dwóch miejsc po przecinku.

XXXX XXXXXXXXXXX
XX

Rozliczenie miedzy Zamawiającym a Wykonawca odbędzie się w PLN.
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
zgodnie z pełnomocnictwem o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych)
........................................................
[podpis, pieczęć]
Data.....................................................

Załącznik Nr 3
Oświadczenie Wykonawcy
.......................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP 1/2009
„dostawę urządzeń i wyposażenia dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego Nr 2 w Kutnie - ............... (wpisać odpowiednią część przedmiotu
zamówienia pkt 3.1.1. do 3.1.6. siwz wraz z nazwą)”.
składamy oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22. zwanej dalej w skrócie ustawą z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Nr 223,
po. 1655 z późniejszymi zmianami)
Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................

zamieszkały .........................................................................................................................
reprezentując
firmę..............................................................................................................................................
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ...........................................................
działając w imieniu ........................... (nazwa wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do
jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca:
1)
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust.1 pkt.1 ustawy);
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
(art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy);
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust.1 pkt. 3 ustawy);
− nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt.4
ustawy) przewidzianychprzesłankami art. 24 ust. 1 pkt.1 - 10 i ust. 2 pkt. 1 – 4.
− na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej kwestii zawartej w oświadczeniu.
4) nazwiska i stanowiska służbowe osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania
dalszych informacji, jeżeli będą wymagane:..............................................
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialność karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
zgodnie z pełnomocnictwem o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych)
........................................................
[podpis, pieczęć]
Data.....................................................
............................................. (pieczęć firmowa Wykonawcy)

Załącznik nr 4
Wykaz dostaw
przetarg nieograniczony nr ZP 1/2009
na „dostawę urządzeń i wyposażenia dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego Nr 2 w Kutnie - ........... wpisać odpowiednią część przedmiotu zamówienia
pkt 3.1.1. do 3.1.6. siwz wraz z nazwą)”
Lp
Okres
Wartość dostaw
obowiązywania
Dokładna nazwa
wynikających z
umowy
Zamawiający i miejsce
(rodzaj dostawy)
umowy w PLN
od - do
złotych brutto
(podać dokładną
datę)
1
2
3
4
5
1

2

3

Uwaga: pkt 6.1. lit. e) siwz.
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
zgodnie z pełnomocnictwem o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych)

........................................................
[podpis, pieczęć]
Data.....................................................

Uwaga: wzór umowy ulegnie odpowiedniej modyfikacji w zależności od części zamówienia
(pkt 3.1.1. do 3.1.6. siwz)
Załącznik Nr 5
UMOWA NR ……………..……………..
W dniu .................................... w Kutnie została zawarta umowa w sprawie zamówienia
publicznego (znak sprawy: ZP 1/2009) pomiędzy:
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kutnie , NIP: 775-21-94-996, Regon 610029661,
ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno reprezentowanym przez

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym",

a
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
wpisanym do ………………
REGON …………………………. NIP …………………………..
reprezentowanym przez
1. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą"
następującej treści:
§1
Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP
1/2009 w dniu …................... zorganizowanego w oparciu o przepisy art. 39 ustawy z dn. 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do jednorazowej „dostawy urządzeń i
wyposażenia dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w
Kutnie – część …… (od 3.1.1. do 3.1.6. siwz oraz NAZWA ODPOWIEDNIO DO DANEJ
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA), określonym w siwz zgodnie ze złożoną ofertą (ofertą częściową), na
warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niniejszą umową.
§2
1. Dostarczony asortyment posiada cechy i oznaczenia zgodne ze złożoną ofertą i wymaganiami
SIWZ.
2. Wykonawca gwarantuje, że asortyment spełnia wymagania techniczne stawiane w siwz, jest
kompletny, fabrycznie nowy i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów (poza
materiałami eksploatacyjnymi fizycznie zużywalnymi).
3. Wykonawca zapewnia, że urządzenie oprócz posiadania wymaganych przez Zamawiającego
parametrów technicznych i funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo oraz zapewnia wymagany
poziom jakości.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie
przedłożonej oferty cenowej oraz formularza cenowego i wynosi:
cena netto:
……………. PLN zł ......... gr
podatek VAT
…………… PLN zł ......... gr
cena brutto:
……………… PLN zł ......... gr
(słownie: ……………………………….............PLN złotych ......... ...................... groszy).
2. Powyższa kwota jest wartością brutto zamówienia i zawiera wszystkie obciążenia wynikające z
kompleksowej dostawy, w tym podatek VAT, rabat, należności celne, koszty transportu,
opakowania, koszty ubezpieczenia, koszty serwisu w okresie gwarancji.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie wypłacone Wykonawcy po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
- dostawie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,
- podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
- prawidłowym wystawieniu faktury VAT.
4.Odbiór zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Kościuszki 24, 99-300 Kutno.

5. Płatność za przedmiot umowy nastąpi po spełnieniu ust. 3 § 3 niniejszej umowy przez
Wykonawcę i doręczeniu faktury VAT Zamawiającemu.
6.Płatności zostaną dokonane przelewem na konto Wykonawcy
nr konta ...........................................................................................................
7.Za datę zapłaty Strony uznają dzień dokonania przelewu należności.
8.W przypadku zwłoki w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zaliczek na poczet dostawy.
10.Wykonawca wraz z przedmiotem umowy doręczy Zamawiającemu instrukcję obsługi
asortymentu w języku polskim, kartę gwarancyjną, atesty i certyfikaty (CE i itp.).
§4
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie ..................... dni od daty
zawarcia niniejszej umowy.

1. Wykonawca
wysokościach:

§5
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i

za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% łącznej
wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;
− za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia
lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,1% łącznej wartości
brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad;
− za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
20% łącznego wynagrodzenia brutto.
2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu
umowy (części zamówienia pkt 3.1.1. do 3.1.6. siwz) powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną
karę umowną określoną w § 5 ust. 1 pkt 3, bądź szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, dla
których zastrzeżono kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia
odszkodowań na zasadach ogólnych.
3. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty.
−

§6
1. Wykonawca udziela ......... miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego
asortymentu zgodnie ze specyfikacją i ofertą wykonawcy. W tym celu wystawi i dostarczy w dniu
dostawy karty gwarancyjne, które będą określały szczegółowe warunki konserwacji.
2. Gwarancja obejmuje okres ......... m-cy i liczona jest od daty podpisania protokołu odbioru.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz uszkodzenia
powstałe w czasie zgodnego z instrukcją jego użytkowania przez Zamawiającego.
4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w ciągu dwóch dni
roboczych od chwili zgłoszenia.
5. W przypadku, gdy usterki nie da się usunąć w miejscu użytkowania aparatu - na czas naprawy
Wykonawca dostarczy asortyment zastępczy o podobnych parametrach.
6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
7. Jeżeli asortyment mimo trzech napraw tej samej istotnej części wykazuje nadal wady,
Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu
gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu
umowy.
§7
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć bezpłatnie usługi serwisowe
w okresie gwarancyjnym w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania asortymentu.
§8
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 późn. zm).
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
2. Wykonawca przerwał realizację zamówienia i zwłoka trwa dłużej niż 7 dni.
3. W przypadku określonym w ust.1, odstąpienie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym z winy
leżącej po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
1) Zamawiający odmawia dokonania odbioru przedmiotu umowy bez podania uzasadnienia,
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistniałej uprzednio nieprzewidzianej
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie
pod rygorem nieważności.

§ 10
Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może być przeniesiona na
osobę trzecią w wyniku przelewu wierzytelności, ani na podstawie innego tytułu prawnego bez
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej umowy.
§ 11
Integralną część umowy stanowią:
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami;
2) Oferta Wykonawcy.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. ,
Nr 223, poz. 1655 z poźn. zmn.).
§ 13
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
Zamawiający
...........................................

Wykonawca
.........................................

Wykaz załączników:
1) formularz oferty załącznik nr 1
2) formularz cenowy załącznik nr 2
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
zgodnie z pełnomocnictwem o ile nie wynika
to z dokumentów
rejestrowych)
.......................................................
[podpis, pieczęć]
Data...............................................

