
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Znak: ZSP – 271/2/15      

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SMOLCU 
Smolec ul. Kościelna 2 

55 – 080 Kąty Wrocławskie 
tel.(71) 316 84 61                                                                                                                                                      

działając w oparciu o ustawę Prawo Zamówieo Publicznych                                                                                  
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) 

 

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie               
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„WYPOSAŻENIE NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY W SMOLCU” 
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Rozdział I - Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu 

Ul. Kościelna 2, 55-080 Kąty Wrocławskie 

e-mail: dyrekcja@zsp-smolec.pl, strona internetowa: www.zsp-smolec.edupage.org 

REGON: 001181618, NIP: 896-11-79-116 

zwany dalej „Zamawiającym” 

 

Rozdział - II Tryb udzielenia zamówienia. 

- PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówieo publicznych (Dz.U. 

z 2013r. poz. 907 ze zm.) w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Rozdział III - Określenie przedmiotu zamówienia. 

1.  Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i konfigurację (sprzętu komputerowego) 

wyposażenia do nowego budynku szkoły w Smolcu w zakresie opisanym szczegółowo w 

specyfikacji rzeczowo-ilościowej zgodnie z załącznikiem nr 5– z podziałem na części, oddzielne 

wykazy zamawianych artykułów danej części: 

Częśd 1. – SPRZĘT KOMPUTEROWY 

 

Częśd 2. – WYPOSAŻENIE BIURA I SAL 
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Częśd 3. – MEBLE 
 
Częśd 4. –SPRZĘT SPORTOWY I ZABAWKI 
 
Częśd 5. –  WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ 
 
Częśd 6 – MASZYNY SPRZĄTAJĄCE 
 
 

Wspólny słownik zamówieo publicznych CPV 

39 100000-3 

30 200000-1 

30 100000-0 

39 130000-2 

37 520000- 9 

30 230000-0 

32 000000-3 

37 420000-8 

2. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania  parametrów  
jakościowych, estetycznych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, 
bezpieczeostwa  i gwarancji  minimum  zgodnych  z  elementami  wskazanymi w projekcie. Przed 
zastosowaniem rozwiązao równoważnych należy uzyskad ich akceptację u Zamawiającego. 
Wszystkie urządzenia muszą posiadad aktualne certyfikaty i atesty. Kserokopie kart 
technicznych, certyfikatów i atestów  potwierdzonych za zgodnośd z oryginałem należy 
dołączyd oferty. 
3. Wszelkie prace związane z montażem należy wykonad zgodnie z instrukcją producenta.  
4. Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia (liczone od dnia pełnego 

zrealizowania zamówienia potwierdzonego protokołem). Wykonawca jest zobowiązany 

zrealizowad zamówienie w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyd szkody (np. uszkodzenia) 

powstałe podczas transportu i instalacji przedmiotu zamówienia. Po zakooczeniu prac 

montażowych Wykonawca jest zobowiązany przywrócid teren do stanu pierwotnego. 

Rozdział IV - Dopuszczenie składania ofert częściowych. 

1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyd odrębną ofertę na każdą 

z wyszczególnionych części w Rozdz. III artykułów lub wszystkie części jednocześnie. 



2. Oferta częściowa powinna zawierad wypełniony formularz Oferty dotyczący wybranego 

rodzaju artykułów wraz z wypełnionym załącznikiem nr 5 obejmującym pełny wykaz artykułów 

danej grupy towarów. 

Rozdział  V - Termin realizacji zamówienia. 

 Częśd 1. – SPRZĘT KOMPUTEROWY 

dostawa – 06.08.2015 rok  
 montaż i konfiguracja-  do  20.08.2015 rok 
 

Częśd 2. – WYPOSAŻENIE BIURA I SAL 
dostawa – 06.08.2015 rok 
montaż - do 20.08.2015 rok 

 
Częśd 3. – MEBLE 
Dostawa – 01.08.2015 rok 
montaż -  do 20.08.2015 rok 

 
Częśd 4. –SPRZĘT SPORTOWY I ZABAWKI 
dostawa – 06.08.2015 rok  
 montaż i konfiguracja-  do  20.08.2015 rok 

 
Częśd 5. –  WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ 
dostawa, montaż - termin realizacji do 20.08.2015 rok 
 

Częśd 6 – MASZYNY SPRZĄTAJĄCE 
dostawa – 20.08.2015 rok  
 

Rozdział  VI - Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

mają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 

wykonają zamówienie w określonym terminie,  

 zaakceptują warunki określone w projekcie umowy, 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  

ustawy Prawo zamówieo publicznych  

spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych, tj.: 



- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnie przez kilku Wykonawców działających w 

ramach konsorcjum, przy czym musi  ono spełniad warunki i przedstawid dokumenty określone 

w niniejszej specyfikacji. W w/w przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia. 

Oferta wspólna powinna spełniad następujące warunki: 

powinna byd sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 i powinna zawierad 

dokumenty i oświadczenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

powinna byd złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Rozdział VII - Dokumenty i oświadczenia, jakie winien dostarczyd Wykonawca. 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówieo publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty: 

1.Ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.  Składający ofertę częściową bez 

względu na ilośd części, których ta oferta dotyczy,wypełnia jeden formularz oferty.  

2. Do oferty należy dołączyd oddzielnie na każdą częśd wykaz zamawianych artykułów wg 

załącznika Nr 5. Wykonawca musi wypełnid wszystkie pozycje załącznika Nr 5 odpowiedniej 

części, na którą składa ofertę.                                                                                                                                                                    

3.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy „Prawo zamówieo 

publicznych” wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. 

4. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówieo publicznych” wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do 

SIWZ. 



5.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówieo 

publicznych, aktualny dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie 

objętym zamówieniem, tj. odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert stanowiące załącznik Nr 4 SIWZ. 

6. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z 

przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 

7.Oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej -załącznik 6 

Projekt umowy  do SIWZ (służy do zapoznania się)- załącznik Nr 7 do SIWZ. 

9.Informacja o podwykonawcach wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ. 

Rozdział VIII - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.                         

1. W przedmiotowym postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

informacje oraz zapytania do SIWZ Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywad pisemnie, 

faxem lub e-mailem: fax zamawiającego 71/316-84-61 adres e-mail: dyrekcja@zsp-smolec.pl. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnieo Wykonawcy oraz prześle treśd wyjaśnieo wszystkim 

Wykonawcom,  bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na 

stronie internetowej, zamieści na tej stronie. 

Rozdział  IX- Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami. 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnieo jest: 

Renata Kowalczyk – dyrektor 607 960 993 

Agata Wojtyla – wicedyrektor,  tel. 606 74 13 93                                                                                                                         

Rozdział  X- Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

Rozdział XI - Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna byd sporządzona na formularzu oferty, 

stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji. 

2. Do oferty Wykonawca dołącza wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części VII 

niniejszej specyfikacji. 



3. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną częśd załącznikami zostaną 

wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowieo niniejszej specyfikacji bez 

dokonywania w nich zmian. 

4. Oferta powinna byd sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na 

maszynie, komputerze lub nieścieralnym długopisem pod rygorem nieważności oraz podpisana 

przez osobę(y)  upoważnioną(e) do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązao. Oferty 

nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty załącza się do oferty, chyba że wynika ono z innych 

dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 

6. Wszystkie kartki oferty i załączników muszą byd ponumerowane, podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania w sposób określony w akcie rejestrowym i trwale złączone. 

7. Wszelkie poprawki treści oferty powinny byd naniesione czytelnie i opatrzone podpisem 

osoby uprawnionej. 

8. Dokumenty mogą byd przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za 

zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę na dane zadanie. Złożenie większej liczby ofert lub 

złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez Wykonawcę. 

10. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób 

niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. Ofertę należy złożyd w nieprzejrzystych, trwale zamkniętych dwóch kopertach (zewnętrznej             

i wewnętrznej). 

Koperta zewnętrzna winna byd zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SMOLCU 
Smolec ul. Kościelna 2, 55 – 080 Kąty Wrocławskie – SEKRETARIAT 

Oraz powinna byd oznakowana następująco: Oferta na wykonanie zadania: 
„Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu” 

Nie otwierad przed: 8.06.2015 r. godz. 8.00 



 

Koperta wewnętrzna powinna byd zaadresowana  i oznakowana jak koperta zewnętrzna 

i ponadto i powinna byd  opatrzona  nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, aby 

można było odesład ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

Oferta zamienna powinna ponadto posiadad dopisek „OFERTA ZAMIENNA”. 

12. Wykonawca może wycofad złożoną przez siebie ofertę lub złożyd ofertę zamienną pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed 

terminem składania ofert. Wykonawca nie może wycofad oferty po upływie terminu składania 

ofert. 

14. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania o zamówienie publiczne. 

15. Wykonawca winien złożyd informację na temat zakresu zamówienia, które zamierza 

zrealizowad przy udziale podwykonawców (załącznik nr7).Dokumenty składające się na ofertę 

powinny byd ułożone w kolejności wg części VII SIWZ. 

 

Rozdział  XII - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składad osobiście lub pocztą na adres:      

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SMOLCU 
Smolec ul. Kościelna 2, 55 – 080 Kąty Wrocławskie - SEKRETARIAT 

 

2. Termin składania ofert upływa dnia:  8.06.2015 r. do godz. 8.00 

3. Oferty złożone po terminie podanym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane oraz będą zwrócone 

Wykonawcy nieotwarte po upływie terminu przewidywanego na wniesienie odwołania. 

4. Przy przesyłce pocztowej za termin złożenia oferty uważa się wpływ przesyłki do 

Zamawiającego. 

5. Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym wskazującym na 

możliwośd dokonania podmiany zawartości oferty, będą dopuszczone do postępowania 

przetargowego  na podstawie oceny komisji. 



6. Wykonawcy, których oferty nie będą spełniad wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz ustawy Prawo zamówieo publicznych, zostaną przez Zamawiającego wezwani  

do złożenia wyjaśnieo. 

7. W trakcie poufnego badania ofert nastąpi sprawdzenie kompletności dokumentów 

przetargowych wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Brak któregokolwiek z dokumentów wyszczególnionych w części VII spowoduje odrzucenie 

oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego Wykonawcy w 

celu udzielenia dodatkowych wyjaśnieo na temat złożonej oferty. 

9. Niezłożenie wymaganych wyjaśnieo przez Wykonawcę spowoduje wykluczenie z 

postępowania i odrzucenie złożonej oferty. 

10. .Zamawiający poprawia w ofercie 

oczywiste omyłki pisarskie 

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie zgodzi się w terminie trzech dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki polegającej 

na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

11. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonad wyboru 

najkorzystniejszej oferty za względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą 

zaoferowad cen wyższych niż zaoferowane w  złożonych ofertach.  

Rozdział  XIII - Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

1.Cena ofertowa powinna obejmowad cenę brutto: 

-  za dostawę artykułów montaż i konfiguracja (dotyczy sprzętu komputerowego) dotyczącą 
danej części 
 



Wszystkie wartości powinny byd  liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   
 

2. Nie dopuszcza się negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej 

oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny. 

Rozdział  XIV- Informacje dotyczące walut obcych. 

1. Cena oferty musi byd podana w PLN cyfrowo i słownie z uwzględnieniem  należnego podatku 

VAT.  

2. Cena oferty nie może byd wyrażona w walucie obcej. 

Rozdział  XV - Kryteria oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty w ramach każdego z zadań Zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami według poniższego zestawienia: 

 

L.p. Nazwa kryterium Kryterium wagowe 

1 Cena 97 % 

2 termin płatności 3 % 

   

2.  Ocena punktowa kryterium  cena dokonana zostanie według przedstawionego poniżej wzoru: 

 

CN 

VXC =    ----------------  x 97 x 100 

CX 

 

gdzie: 

 VXC – liczba punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za kryterium 

„cena”  przyznana ofercie badanej 

 CN – najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert  

 CX – cena oferty badanej 

 

W zakresie kryterium cenowego oferta może uzyskać maks. 97 punktów 

 



3. Ocena punktowa kryterium termin płatności dokonana zostanie w poniższy sposób: 

 

Proponowany termin płatności faktur w dniach tj. 7, 14, 21 lub 30 dni Wykonawca jest 

zobowiązany podać w formularzu ofertowym. Wpisanie terminu krótszego niż 7 dni będzie 

traktowane jak 7 dni, natomiast wpisanie terminu dłuższego niż 30 dni zostanie przyjęte  

jako 30 dni.  Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie w następujący sposób: 

- termin płatności  30 dni –  3 pkt. 

- termin płatności  21 dni –  2 pkt. 

- termin płatności  14 dni –  1 pkt 

- termin płatności  7 dni –   0 pkt. 

Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium „termin płatności” wynosi 3. 

4. Na podstawie w/w kryterium Zamawiający dokona oceny ofert – oddzielnie na każdą częśd 

(ofert częściowych) złożonych przez Wykonawców na wykonanie zamówienia będącego 

przedmiotem postępowania. 

5. Za najkorzystniejszą ofertę (oddzielnie na każdą częśd) zostanie uznana ta, która otrzyma 

najwyższą liczbę punktów obliczonych wg powyższych współczynników wagowych. 

6. W przypadku złożenia tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu (na daną częśd) cena nie 

podlega przeliczeniu. 

7. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 

jest cena, nie można dokonad wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty 

do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy 

składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferowad cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

Rozdział  XVI - Tryb ogłoszenia wyników i tryb zawarcia umowy. 

1. Ogłoszenie wyników. 

a)O wyborze najkorzystniejszej oferty bądź odrzuceniu oferty, Zamawiający zawiadamia 

niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i 



adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano bądź odrzucono, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom. 

b) Wyniki postępowania zostaną także ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Zawarcie umowy. 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym i podanych w Rozdziale XIV  specyfikacji. 

Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo zamówieo publicznych umowa z wybranym 

Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia                        

o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki art. 93 ust.1. 

ustawy Prawo zamówieo publicznych. 

Rozdział  XVII - Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. 

1. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik nr 6  do niniejszej specyfikacji. 

Rozdział  XVIII - Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przepisów, przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, odwołanie (art. 180 ). 

Rozdział  XIX - Postanowienia koocowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. 

zm.) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wniesienie zastrzeżeo do umowy, po zakooczeniu postępowania przetargowego będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 

 
 



 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
  Nr sprawy: ZSP-271/2/15 

      
 

OFERTA 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

1.Nazwa...........................................................................................................................................................

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

2.Adres.............................................................................................................................................................

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

Nr NIP...............................................................   REGON................................................................................ 

Tel ……………………………………… fax ……………………………………   e-mail …………………………………………………… 

 

3. Po zapoznaniu się z warunkami i ustaleniami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wyrażamy chęd uczestnictwa w zorganizowanym przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Smolcu postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Wyposażenie nowego budynku szkoły w 
Smolcu” 
 

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

  (podpis i pieczęd wykonawcy)   
 

4.  Upoważniony  ......................................................................... do reprezentowania 
wykonawcy. 

(imię i nazwisko) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.Oferujemy: 

 

Nazwa części 

Wartośd 

zamówienia 

netto 

Wartośd 

podatku 

VAT 

Wartośd 

zamówienia 

brutto 

Częśd 1. – SPRZĘT KOMPUTEROWY  

 

   

Częśd 2. – WYPOSAŻENIE BIURA I SAL 
 

   

Częśd 3. – MEBLE    

Częśd 4. – SPRZĘT SPORTOWY I ZABAWKI 
 

   

Częśd 5. –  WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ 

 

   

Częśd 6 – MASZYNY SPRZĄTAJACE 

 

   

 

Powyższe wartości wynikają z szczegółowego wykazu zamawianych artykułów, których ilośd, 

cenę jednostkową netto, cenę jednostkową brutto , wartośd brutto wykazano wg  załącznika  nr 

5 (w załączeniu właściwy wykaz artykułów, których dotyczy oferta), na warunkach określonych  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Oferujemy całkowitą realizację zamówienia za cenę brutto: .................................. zł (słownie: 

.... ......................... ..................... .............................................................................................. zł)  

Oferujemy termin płatności            - ......... dni  

…………………………………………………………………………………… 

Podpis i pieczęd Wykonawcy lub osoby uprawnionej 



 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  
oraz projektem umowy i przyjmujemy je w całości bez zastrzeżeo. 
7. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania 
oferty oraz podpisania umowy. 
8.Oświadczamy,że.............................................................................................................................
. 

                                        (nazwa przedsiębiorstwa) 
 

nie jest / jest*   w stanie likwidacji. /*niepotrzebne skreślid/ 
9. Oświadczamy, że w stosunku do…………........................................................................................ 

                                       (nazwa przedsiębiorstwa) 
 

nie toczy / toczy*    się postępowanie upadłościowe. /*niepotrzebne skreślid/ 
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez 30 dni od daty składania ofert  
i zobowiązujemy się podpisad umowę w ciągu nie krótszym niż 5 dni od ogłoszenia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
11.Oświadczamy, 
że............................................................................................................................. 

(nazwa przedsiębiorstwa) 
 

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówieo publicznych 
12.Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy podatnikiem od towarów i usług VAT. Nasz numer         
indentyfikacyjny: ................................................................ /*niepotrzebne skreślid/ 
13. Zamówienie zrealizujemy siłami własnego przedsiębiorstwa / z udziałem podwykonawców*. 
/*niepotrzebne skreślid/ 
14. Oświadczamy, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt.15 niniejszej oferty, oferta 
nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
15. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą byd udostępniane innym uczestnikom postępowania 
stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: 
………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………….............................................................. 

 

.............................................. 
(podpis i pieczęd wykonawcy) 

 
 
 
 
 



 
16. Ofertę niniejszą składamy na ………………  kolejno ponumerowanych stronach. 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 

ust.1 Ustawy prawo zamówieo publicznych(wzór zał. nr 2 do specyfikacji) 

Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 

ust. 1 Ustawy prawo zamówieo publicznych (wzór zał. nr 3 do specyfikacji) 

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru   

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. (wzór zał. nr 4                 

do specyfikacji) 

Wykaz  przedmiotu zamówienia (wzór zał. Nr 5   do specyfikacji) 

Wykaz prac zrealizowanych z udziałem podwykonawców (wzór zał. nr 7   do specyfikacji) 

 

 

.............................................. 
(podpis i pieczęd wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik Nr 2 do SIWZ 

                                   Nr sprawy: ZSP-271/2/15
      

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Wykonawcy 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

Spełniam wymogi w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówieo Publicznych ponieważ: 

a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo; 

b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantuje prawidłowe wykonanie zamówienia. 

 

 

Prawdziwośd powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

 

 

data : ......................................      ....................................... 

                             podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 
                                                                                                                                Nr sprawy: ZSP-271/2/15

        
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Wykonawcy 

 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

Nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówieo Publicznych. 

1. nie jestem wykonawcą, który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 

wyrządził szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta 

nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2. nie jestem wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono  

upadłośd; 

3. nie jestem wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskano 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. nie jestem osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

5. nie jestem członkiem spółki jawnej, której wspólnika prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 



6. nie jestem członkiem spółki partnerskiej, której partnera lub członka zarządu 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; 

7. nie jestem członkiem spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, której 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych; 

8. nie jestem osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; 

9. nie jestem podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary; 

10. nie jestem wykonawcą będącym osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub 10 Ustawy  z dnia 15 czerwca 2012r. o 

skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres jednego 

roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11. nie jestem wykonawcą będącym spółką jawną, spółką partnerską, spółką 

komandytową, spółką komandytowo – akcyjną lub osobą prawną, którego odpowiednio 

wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka 

organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w art.9 

lub 10 Ustawy  z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania prac 



cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769) – przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 

 

Prawdziwośd powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 
 
 
 
 

data : ......................................                           ........................................ 
podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 do SIWZ 
                      Nr sprawy: ZSP- 271/2/15

       
 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Wykonawcy 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 44 ustawy PZP 
 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo 
Zamówieo Publicznych. 
 

W załączeniu : 
- odpis z właściwego rejestru ( KRS ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ....................................... 
Data i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 5 do SIWZ 
                                                                                                                               Nr sprawy: ZSP-271 /2/15

       
 

 

OFERTA na wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu 

 

       
Częśd 1. – SPRZĘT KOMPUTEROWY 
 

LP NAZWA ILOŚĆ CENA 
JEDNOSTKOWA 

NETTO 

CENA 
JEDNOSTKOWA 

BRUTTO 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

OFEROWANY 
ARTYKUŁ 

1. komputery ‘all-in-one’  dla 
uczniów Lenovo  lub 
równoważny o parametrach 
zbliżonych : AIO E73z 20'' 
G3440 4GB/500GB DVDRW 
WiFi W7 Pro & W8.1 Pro 3Y 
On Site + MS Office 2013 STD 
EDU OLP 

31     

2. komputery ‘all-in-one’ dla 
nauczycieli  
Lenovo lub równoważny o 
parametrach zbliżonych AIO 
E73z 20'' i3-4150 4GB/500GB 
DVDRW WiFi W7 Pro & W8.1 
Pro 3Yr On Site + MS Office 
2013 STD EDU OLP 

14     

3 - stacje robocze,  
konfiguracja własna: i5-
4460/8GB/iH97/SSD120GB/H
DD1TB/DVD-
RW/KL.+MYSZ/LCD22”/W7PR
O + MS Office 2013 STD EDU 
OLP 
 

2     

 RAZEM 
 

  

 

UWAGI:  Cena zawiera  dostawę i montaż – konfiguracje oraz  gwarancje. 

 

……………………………..    ……………………………………………………… 
               (data)                                  (pieczęd i podpis Wykonawcylub osoby upoważnionej) 

 



 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 
Nr sprawy: ZSP-271 //15 

       
 

OFERTA na  wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu  
       

Częśd 2. – WYPOSAŻENIE BIURA I SAL 
 

LP NAZWA ILOŚĆ CENA  
JEDNOSTKOWA 
NETTO 

CENA 
JEDNOSTKOWA 
BRUTTO  

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

OFEROWANY 
ARTYKUŁ 

1. Głośniki Logitech OEM 
S120 Black 

47     

2.  
Zestaw: tablica 2x3 
Esprit ST + projektor 
Nec VE281X + uchwyt 
UPB2 lub równoważny o 
parametrach zbliżonych 

11     

3 Telefony stacjonarne, 
bezprzewodowe 
PANASONIC KX-
TG2511PDM lub 
równoważny o 
parametrach zbliżonych 

5     

4 urządzenie 
wielofunkcyjne, 
atramentowe, A3  
HP Officejet Pro 7500 
[A3+] WiFi MFP lub 
równoważny o 
parametrach zbliżonych 

1     

5 drukarka laserowa, 
mono, A4, 
HP LaserJet P1102 lub 
równoważny o 
parametrach zbliżonych 

14     

6 kserokopiarka 
kolorowa, A3, duplex, 
wyposażona, kompletna 
i gotowa do pracy, 
uruchomiona w miejscu 
eksploatacji 
Konica Minolta bizhub 
C224e w konfiguracji: 
- Kopiarka Konica 
Minolta bizhub C224e 
- Kontroler wydruku  + 

1     



karta sieciowa(drukarka 
sieciowa) 
- Dysk twardy 250 GB, 
pamięć 2048 MB 
- Skaner sieciowy (do 80 
stron na min z 
podajnika oryginałów) 
- Podajnik ręczny na 150 
arkuszy 
- Dwie kasety na papier 
(2x500 arkuszy A5–A3 
64–256 g/m2) 
- Duplex (w standardzie) 
- Podajnik oryginałów 
dwustronnych 
- Podstawa (szafka) pod 
kopiarkę 
- Komplet tonerów 

(CMYK) lub 
równoważny o 
parametrach 
zbliżonych 
 

7 - kserokopiarka mono, 
A3, duplex, 
wyposażona, kompletna 
i gotowa do pracy, 
uruchomiona w miejscu 
eksploatacji,  
Konica Minolta bizhub 
215 w konfiguracji: 
- Kopiarka Konica 
Minolta  bizhub 215 
- Kontroler wydruku 
(drukarka GDI USB) 
- Skaner  
- Kopiarka wyposażona 
w jedną uniwersalną 
Kasetę 
- Karta sieciowa NC 504 
- Podajnik oryginałów 
dwustronnych DF 625 
- Duplex DF 625 
- Panel MK-733 
- Toner 
lub równoważny o 
parametrach zbliżonych 

1     

8 Radioodtwarzacze 
CD/MP 
Philips AZ1834/12 lub 

10     



równoważny o 
parametrach zbliżonych 

9 Telewizor 50” 
Panasonic Telewizor 
TX-50AS600E 50'' LED, 
Full HD, Smart TV lub 
równoważny o 
parametrach zbliżonych 

1     

10 Odtwarzacz DVD  
Philips DVP2880/58 lub 
równoważny o 
parametrach zbliżonych 

1     

11 Niszczarka zgodna z 
DIN4 
Sunwood Tarnator C1 
lub równoważny o 
parametrach zbliżonych 

2     

12 Bindownica A3 
GBC Bindownica 
grzebieniowa Combbind 
200 lub równoważny o 
parametrach zbliżonych 

1     

13 Laminator A3 
GBC Laminator Fusion 
5000L A3 lub 
równoważny o 
parametrach zbliżonych 

1     

14 Aparat fotograficzny  
Lustrzanka cyfrowa 
FINepix HS 25EXR lub 
równoważny o 
parametrach zbliżonych 

1     

 
 

RAZEM   

 

 

UWAGI:  Cena zawiera  dostawę i montaż – konfiguracje oraz gwarancje 

 
 

…………………………………                                …………………………………………………… 
               (data)        (pieczęd i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 
 
 
 

 



Załącznik Nr 5 do SIWZ 
            Nr sprawy: ZSP- 271/2/15  

 

 
OFERTA na wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu 

       

Częśd 3. – MEBLE 

LP
. 

NAZWA  ILOŚD CENA  
JEDNOSTKOWA 
NETTO 

CENA  
JEDNOSTKOWA 
BRUTTO 

WARTOŚD 
BRUTTO 

OFEROWANY 
ARTYKUŁ 

1 Krzesełka  ergonomiczne, wyprofilowane,  
elastyczne, siedzisko oraz oparcie 
wykonane z tworzywa sztucznego w 
technologii rozdmuchu, nogi z profilu 
metalowego okrągłego, zatyczki chroniące 
przed zarysowaniem, posiada w siedzisku 
miejsce do oznakowania. 
                   -rozmiar 2 
                   -rozmiar 3 
                   -rozmiar 4 

 

 
 
 
 
60 
150 
100 

    

2 Stół szkolny  
- dwuosobowy z regulowaną wysokością 
blatu w zakresie rozmiarów 2-5, krawędzie 
oraz naroża blatu ławki zaokrąglone, płyta 
MDF laminowana folią PCV, grubośd blatu 
16mm. 
Stelaż z rury 38/20/1,5 mm, rury 
30/15/1,5 mm, profil zamknięty 
25/25/1,5mm, malowany farbą proszkową 
do użytku wewnątrz pomieszczeo, kolor 
srebrny. 
- sześciokątny nogi stalowe wysokośd  
46/53/59 bok 70 cm 
 

 
140 
 
 
 
5 

    

3 Stoliki komputerowe jednoosobowe z 
regulowaną wysokością blatu, okleina 
BUK,  podstawka na klawiaturę, stelaż 

31     



metalowy  
 
 

 
 

4 Krzesła dla nauczycieli – stacjonarne - 
obrotowe, profilowane, elastyczne, 
ergonomiczne, siedzisko oraz oparcie 
wykonane z tworzywa sztucznego w 
technologii rozdmuchu, dodatkowo 
siedzisko tapicerowane, granatowe. 

 
 
  

15     

5 Krzesła obrotowe – obrotowe na kółkach, 
profilowane, elastyczne, ergonomiczne, 
siedzisko oraz oparcie wykonane z 
tworzywa sztucznego w technologii 
rozdmuchu, granatowe. 
 

 

31     

6 Krzesła - profilowane, elastyczne, 
ergonomiczne, siedzisko oraz oparcie 
wykonane z tworzywa sztucznego w 
technologii rozdmuchu, granatowe, 
rozmiar 6. 
 

15     



 
7 Zestawy siedziskowe – zestaw 5 osobowy, 

profilowane, elastyczne, ergonomiczne, 
siedzisko oraz oparcie wykonane z 
tworzywa sztucznego w technologii 
rozdmuchu, POMARAOCZOWE, rozmiar 6. 

 
 

14     

8 Biurko nauczycielskie, prostokątną, 
okleina BUK (wymiary 800/1600/720) 
 

 
 
 

16     

9 Kontenerek  do biurka  na kółkach - 3 
szuflady zamykane, okleina BUK, wymiary 
550/400/600 

 

20 
 

    

10 Szafa biurowa czterodrzwiowa, obie części 
zamykane na klucz, podzielona wewnątrz 
półkami, okleina BUK, 4 półki rozłożone 
równo,wymiary 800/400/1850. 

13     



 
 

11 Meble zestaw  
- niska szafka z 2 rzędami po 3 skrytki, 
ukrytymi z jednoskrzydłowymi, 
kolorowymi drzwiczkami, zamiast 
uchwytów wycięcie (wymiary 
972/1041/450) 
 
- niska szafka z 3 kolumnami po 3 skrytki, 
ukrytymi za jednoskrzydłowymi, 
kolorowymi drzwiczkami, zamiast 
uchwytów wycięcie (wymiary 
1285/1041/450) 
 
- niska szafka z 2 kolumnami po 3 skrytki, 
ukrytymi za jednoskrzydłowymi, 
kolorowymi drzwiczkami, zamiast 
uchwytów wycięcie (wymiary 
1285/700/450) 
 
- niska szafka z 3 skrytkami ukrytymi za 
jednoskrzydłowymi, kolorowymi 
drzwiczkami, zamiast uchwytów wycięcie 
( wymiary 1285/359/450) 

 
 

 
20 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
 
 
10 

    

12 Tablica tryptyk zielona , czysta (wymiary 
850/1700/850) 
 

11     

13 Tablica korkowa, rama drewniana 
- 90/180 
 

 
36 

    



14 Suszarka metalowa  na prace plastyczne , 
wymiary 42,5/41/98 na kółkach– 25 prac 
format A3 
 

10     

15 Tablica tryptyk biały do pisania 
flamastrami  (wymiary 850/1700/850) 
 

1     

16 Regał biblioteczny – dwustronny, 
wzmocniony, stelaż metalowy, 5 półek o  
grubości 18 mm, z przegrodami, okleina 
BUK (wymiary 832/474/ 1800) 

 

15     

17 Szafy katalogowe do biblioteki – okleina 
BUK, nogi srebrne, 30 szufladek na 
kartoteki  (wymiary 1004/390/663) 

 
 

1     

18 Pufy małe gruszki kolorowe, wymiary 
średnica 90 cm, wysokośd 70, waga 5,8. 

 
 

22     

19 Dywan 4m/5m 
 

10     

20 Szafki szatniowe, ubraniowe 6 skrytkowe, 45     



metalowe niebieskie (wymiary 900/ 
500/1800) 
 

 
 

21  Ławki korytarzowe drewniane, nogi 
metalowe, siedzisko okleina BUK, 
wymiary 121/39/40, stelaż metalowy 

 
 
 
 

4     

22 Regał otwarty biurowy, 4 wnęki (wymiary 
1648/800/1590) 

 
 

1     

23 Lustro logopedyczne duże w ramie BUK  
(wymiary 60/120) 
 

2     

24 Wieszak ubraniowy metalowy srebrny, z 
uchwytem na ociekacz parasola 
 

10     

25 Stół owalny, konferencyjny na 12 osób, 
okleina BUK, wymiary dł. 480, szerokośd 
160 cm. 
 

1     



 
 

26 Szafy schowkowe , 9 skrytek (3 schowki w 
pionie) zamykanych na klucz (wymiary 
960/410) 

 
 

2     

27 Szafki ubraniowe metalowe dla 
personelu, z blachy stalowej lakierowanej 
proszkowo na kolor szary, z półką, 2 
osobowe, zamykane, wymiary 60/50/180 
cm. 
 

3     

28 Krzesła drewniane bukowe , nogi 
metalowe srebrne 
 

6     

29 Stół konferencyjny prostokątny, okleina 
BUK, na 6 osób, wymiary 200/100/72cm. 
 

 
 

1     

30 Pojemnik z aplikacją na książki, na 
kółkach , wymiary 52/35/44 cm. 

 
 
 

20     



31 Szafka dwudrzwiowa, 4 półki, drzwiczki 
kolorowe , zamiast uchwytów wycięcie, 
wymiary 128,5/104/45 cm.  

 
 
 

20     

32 Regał do sortowania z półkami 14 półek, 
okleina BUK (wymiary 315/400/1800) 

 
 

1     

33 Szafa lekarska przeszklona, 
dwudrzwiowa, zamykana, 4 półki, na 
stopkach, wymiary 90/42/180 cm. 
 

1     

34 Kozetka lekarska dwuczęściowa z 
regulowanym kątem nachylenia 
wezgłowia, wymiary 55/50/182 cm, kolor 
zielony 
 

1     

35 Parawan medyczny pojedynczy, wymiary 
100/185 cm, kolor zielony 
 

1     

36 Sofa dwuosobowa ze skóry ekologicznej 
czarnej (wymiary 940/500/460) 
 

       

1     



RYS. 36A 
 

37 Fotel ze skóry ekologicznej czarny 
(wymiary 440/500/460) RYS. 36A 
 

1     

38 Stolik kolor blatu czarny, noga 
aluminiowa srebrna (wymiary 700/700)  
RYS 36 A 

1     

39 Moduł recepcyjny dolny , okleina BUK 
(wymiary 1600/700/758) 

  RYS. 
39A 
 

2     

40 Moduł recepcyjny dolny, okleina BUK 
okleina BUK (wymiary 1200/700/758) RYS 
39A 

2     

41 Moduł recepcyjny dolny skrętny, okleina 
srebrnoszara  (wymiary 700/700/758) RYS 
39A 

2     

42 Moduł recepcyjny górny, okleina BUK 
(wymiary 1600/300/352) RYS. 39A 
 

2     

43 Moduł recepcyjny górny okleina BUK 
(wymiary 1200/300/352) RYS. 39A 
 

2     

44 Moduł recepcyjny górny, skrętny, okleina 
srebrnoszara  (wymiary 700/300/352) 
RYS. 39A 

2     

45  Szafa metalowa na dokumenty, 
regulowane półki, zamek z klamką 
obrotową, 2 klucze, wymiary 126/55/195 
cm. 

2     

46 Szafka z drzwiami przesuwanymi 
drzwiami, z dwiema pólkami, okleina BUK 
(wymiary 1200/450/925) 

1     

47 Szafka drzwi przesuwane, 3 półki 
(wymiary 1200/415/1325) 
 

3     

48 Szafa duża drzwi zamykane 4 półki, 
dwuskrzydłowa, okleina BUK (wymiary 
1725/415/760) 

6     

49 Biurko proste buk (wymiary 1     



1200/800/720) 
 

50 Krzesło ergonomiczne, obrotowe, 
profilowane, tapicerka grafitowa 
wykooczona białą kedrą, nogi srebrne 

 
 
 

4     

51 Biurko skrętne (wymiary 720/1600/1200) 
Stelaż metalowy. 

 
 

2     

52 Stół  konferencyjny prostokątny (wymiary 
720/800/1200) 
 

1     

53 Szafka z dwoma półkami dół zamykany na 
dwuskrzydłowe drzwiczki (wymiary 
760/415/1325) 

 
 

2     

 RAZEM 
 

   

 

UWAGI:  Cena zawiera  dostawę, montaż  oraz gwarancje 

 

…………………………………                             ……………………………………………………… 
               (data)                                 (pieczęd i podpis Wykonawcylub osoby upoważnionej) 



Załącznik Nr 5 do SIWZ 
                                                                         Nr sprawy: ZSP- 271/2/15 

  

 

OFERTA na  wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu 
 

       

Częśd 4. – SPRZĘT SPORTOWY I ZABAWKI 
LP. NAZWA 

  
ILOŚD 
 

CENA  
JEDNOSTKOWA 
NETTO 

CENA  
JEDNOSTKOWA 
BRUTTO 

WARTOŚD 
BRUTTO 

OFEROWANY ARTYKUŁ 

1 Gra Twister 
 

11     

2 Chusta 3,5 m 
 

2     

3 Zestaw gimnastyczny:  
- drążki gimnastyczne dl 70 cm – 
8 szt. 
- obręcze o średnicy 50 cm – 4 
szt. 
- cegły łącznik – 4 szt. 
- zaciski – 30 szt. 
- kolorowe pachołki – 4 szt. 

4     

4 Drążki gimnastyczne długośd  80 
cm, średnica 2,5 cm  

28      

5 Hula -hop dla dzieci 
 

28      

6 Worki do skakania  
 

4     

7 Skakanki  
 

30     

8 Ringo  
 

8     

9 Zestaw do gry w kręgle 
 

9     

10 Zręcznościowe łyżeczki – 1 łyżka 
dl. 33 cm + 1 piłeczka 

4     

11 Woreczki z grochem 12/12 100 
gr 
 

50     

12 Szarfy kolorowe 
 

40     

13 Zestaw hokejowy: 
- bramka 91/49/67 
- 2 kijki dł. 92 cm, dł. Łopatki 22 
cm 
- 2 piłeczki 

2 
zestawy 

    



-4 metalowe paliki do 
przymocowania bramki 

14 Piłki do skakania z uchwytami 
do trzymania kolorowe 

8     

15 Wózek na piłki zamykany 
wykonany z rurek stalowych, 
lakierowanych na kółkach, 
obciążenie wózka 60 kg 
(wymiary 98/110/54 gł 70) 

1     

16 Piłka nożna 
 

5     

17 Piłka do koszykówki  z kauczuku 
śr. 24 cm 
 

5     

18 Materace lekkie 100/100/8 cm 
niebieskie 
 

10     

19 Maty gimnastyczne podłogowe 
0, 8 cm wykonane z PCV 
wymiary 183/61/0,8  

     

20 Ławki gimnastyczne dł. 3 m 
 

8     

21 Skrzynie na klocki 3 kolory 
 

10     

22 Domino z pianki wymiary 
elementów4,5/2,3/1 cm  – 168 
szt. 

10     

23 Piłka do gry w piłkę ręczną 
 

5     

24 Piłki lekarskie 1 kg. 
 

10     

25 Gra planszowa warcaby 
 

10     

26 Kosz na śmieci plastykowy 
zamykany  
 

10     

27 Gra Jenga 
 

11     

28 Klocki wafle 240 elementów 
 

10     

29 Zestaw klocków drewnianych 
 

10     

30 Patyczki do liczenia długie 1000 
szt. Dl. 10 cm 10 kolorów 

9     

31 Liczydło na stelażu wymiary 
68/60/120 
 

9     



32 Gra Chioczyk 
 

11     

33 Zestaw do siatkówki do 
montowania na sali  - słupki do 
siatkówki aluminiowe + siatka  

1     

 RAZEM 
 

   

 

 

UWAGI:  Cena zawiera  dostawę, montaż oraz gwarancje 

 

…………………………………                                                 ……………………………………………. 
               (data)                                     (pieczęd i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 5 do SIWZ 
Nr sprawy: ZSP- 271/2/15  

  

OFERTA na  wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu 

 
       

Częśd 5. –  WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ 

LP. NAZWA ILOŚD CENA  
JEDNOSTKOWA 
NETTO 

CENA 
JEDNOSTKOWA 
BRUTTO 

WARTOŚD 
BRUTTO 

OFEROWANY 
ARTYKUŁ 

1 Trybuna składane mobilna jezdna dwa 
pierwsze rzędy siedzisk z oparciem S0 
25 (H = 25 cm), kolejne bez opard  NO 
04  stopnie wykooczone blachą 
ryflowaną antypoślizgową szerokośd 
wejśd minimalna 120cm elementy 
stalowe malowane proszkowo w 
kolorze RAL 9006, różnica poziomów 
miedzy podestami – 300 mm, liczba 
krzesełek 66, liczba rzędów3 

1 
komplet 

    

2 Trybuna składane mobilna jezdna dwa 
pierwsze rzędy siedzisk z oparciem S0 
25 (H = 25 cm), kolejne bez opard  NO 
04   stopnie wykooczone blachą 
ryflowaną antypoślizgową szerokośd 
wejśd minimalna 120cm elementy 
stalowe malowane proszkowo w 
kolorze RAL 9006, różnica poziomów 
miedzy podestami – 300 mm, liczba 
krzesełek 120, liczba rzędów6 

1 
komplet 

    

3 Mata ochronna  Bateco  lub 
równoważne do ochrony podłogi w sali 
gimnastycznej podczas imprez - 1 rolka 
150/1000 cm 

9     

 RAZEM 
 

   

 
 

UWAGI:  Cena zawiera  dostawę, montaż  oraz gwarancje 

 
…………………………………                                                 ……………………………………………. 
               (data)                                     (pieczęd i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 



Załącznik Nr 5 do SIWZ 
Nr sprawy: ZSP- 271/2/15 

   
  

OFERTA na  wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu 

 
       

Częśd 5. –  MASZYNY SPRZĄTAJĄCE 

 
LP.  ILOŚD CENA  

JEDNOSTKOWA 
NETTO 

CENA 
JEDNOSTKOWA 
BRUTTO 

WARTOŚD 
BRUTTO 

OFEROWANY 
ARTYKUŁ 

1 Polerka Ghibli SB 150 U 

13 lub równoważna  

Profesjonalna 

szybkoobrotowa polerka 

do podłóg twardych. 

Wyposażona w wydajny i 

trwały silnik indukcyjny 

o dużej mocy. 

Pasywny system 

odsysania pyłów 

Równomierną regulacje 

nacisku padu 

Dane techniczne: 

Zasilanie -230V / 50Hz  

Moc - 1300W 

Obroty -1500 obr./min. 

Nacisk  - 0-5 kg 

Średnica - 505 mm (20”) 

Waga - 42 kg 

Długość kabla - 15 m 

Głośność pracy - 56 dB 
 

     

2 Odkurzacz do prania 

dywanów i tapicerek  

Lava lub równoważny  

W wyposażeniu 

standardowym występują 

wszystkie akcesoria 

potrzebne do odkurzania, 

czyszczenia i prania 

Dane techniczne: 

Zasilania -230-240V/50 

Hz 

     



Moc silnika-  1200W 

Podciśnienie  -m 2200 

mm H2O 

 
 

 
3 

Maszyna zmywająca 

Comac L 20  E 

(elektryczna) lub 

równoważna  

Maszyna do mycia 

podłóg  obsługiwana 

przez operatora stojącego 

na ziemi służąca do 

utrzymywania czystości 
powierzchni   
Dane techniczne: 

Wydajność (m2/h) -
1.600 
Długość cyklu pracy (h) 
-Nieograniczona 
Szerokość czyszczenia 
(cm) -51 
Ilość szczotek (Ø cm) -1 
( 51 ) 
Szerokość ze ssawą 
(cm) -68 
Zbiornik roztworu (l) -
40 
Poziom hałasu dB 
(A)<65 
Zasilanie -Elektryczne 
 

     

 
UWAGI:  Cena zawiera  dostawę i montaż oraz gwarancje 

 
…………………………………                                                 ……………………………………………. 
               (data)                                     (pieczęd i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 6 do SIWZ 
Nr sprawy: ZSP- 271/2/15 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu 

oświadczamy, że nie należymy / należymy
*
 do grupy kapitałowej ………………….  

Poniżej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

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

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

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

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) 

odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 



Załącznik Nr 7 do SIWZ 
                   Nr sprawy: ZSP – 272/2/15 

      
UMOWA                                                                                                                                                                   
/projekt/ 

 
Zawarta w dniu ........................................  pomiędzy ZESPOŁEM SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W SMOLCU 
z  Siedzibą w Smolcu przy ul. Kościelna 2 , 55 – 080 Katy Wrocławskie, NIP 896-11-79-116 
reprezentowanym przez:  
mgr Renatę Kowalczyk – dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Smolcu  –    zwanym  dalej  
Zamawiającym 
a      
nazwa  podmiotu/imię i nazwisko osoby fizycznej……….……………………………………………………………. ………. 

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

adres siedziby/adres zamieszkania : …............................................................ ……… 

reprezentowanym przez: ………………………………........................................................................ ……… 

działającym na podstawie: ............................................................................................................. 

numery identyfikacyjne: NIP ………….……………… REGON……..……………………….. Nr KRS……………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 
Umowa została zawarta w wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę, zgodnie z art. 39 Ustawy z 
dnia 29.01.2004 r.  Prawo  Zamówieo  Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.) 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu z  siedzibą 

przy ul. Kościelnej 2, 55 – 080 Katy Wrocławskie. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy,  montażu i konfiguracji (sprzętu 

komputerowego) 
3. Zakres obejmuje dostawę w części:*/właściwe podkreślid/ 
Część 1. – SPRZĘT KOMPUTEROWY 
Część 2. – WYPOSAŻENIE BIURA I SAL 
Część 3. – MEBLE 
Część 4. – GIMNASTYKA I ZABAWKI 
Część 5. –  WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ 

Część 6. – MASZYNY SPRZĄTAJĄCE  

 
4. Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu artykuły własnym transportem, na własny koszt i 

ryzyko.  
§ 2 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi brutto (właściwy 
zapis zostanie zredagowany po wykonaniu Wykonawcy na daną częśd): 
……….…….……………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………) w tym 
podatek VAT …………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………..). 

 



 

Nazwa części 

Wartośd 

zamówienia 

netto 

Wartośd 

podatku 

VAT 

Wartośd 

zamówienia 

brutto 

Częśd 1. – SPRZĘT KOMPUTEROWY  

 

   

Częśd 2. – WYPOSAŻENIE BIURA I SAL 
 

   

Częśd 3. – MEBLE    

Częśd 4. – SPRZĘT SPORTOWY I ZABAWKI 
 

   

Częśd 5. –  WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ 

 

   

Częśd 6. – MASZYNY SPRZĄTAJĄCE     

RAZEM:  

 

§ 3 
1. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia do siedziby Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Smolcu wraz z montażem i konfiguracją (dotyczy sprzętu 
komputerowego) z wniesieniem do wskazanych pomieszczeo budynku. 

2. Wykonawca zrealizuje zamówienie w  wyznaczonym   przez   Zamawiającego  terminie. 
 

§ 4 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia i żądania wymiany lub reklamacji 
zamówienia w przypadku stwierdzenia złej jakości, widocznych uszkodzeo. W w/w 
przypadkach zostanie sporządzony protokół  przy udziale obu stron w terminie max. 2 
dni. Po zawiadomieniu Zamawiający oczekuje wymiany zareklamowanej artykułu w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni od chwili wniesienia reklamacji. 

 
 

§ 5 
1. Warunkiem otrzymania zapłaty dla Wykonawcy będzie wystawiona przez niego faktura. 
2. Zapłata faktury nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze.  Strony ustalają  ………. termin zapłaty liczony od dnia otrzymania 
faktury. 



3. W przypadku braku zgodności ilości, cen wyższych od ustalonych (zawartych w 
załączniku o którym jest mowa w §1 ust. 2  niniejszej umowy)  bądź błędów 
rachunkowych na fakturze, zapłata nastąpi po wystawieniu przez Wykonawcę faktury 
korygującej , a termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania faktury korygującej. 

4. W przypadku umieszczenia na fakturze błędnych danych Zamawiającego, Zamawiający 
niezwłocznie wystawi notę korygującą. Inne błędy poprawi Wykonawca wystawiając 
fakturę korygującą. 

 
§ 6 

1. W przypadku realizowania dostaw w całości lub w części z opóźnieniem w stosunku do 
terminu określonego przez Zamawiającego ma on prawo do naliczenia następujących kar 
umownych: 

2.  W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia – w wysokości 100,00 zł za każdy dzieo   
     zwłoki, 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu nienależytego          
wykonania umowy, w wysokości 5% łącznej wartości brutto wynagrodzenia za cały   
 przedmiot   umowy zawartej w §2 pkt.1. 

4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych naliczonych na 
podstawie noty obciążeniowej wystawionej na podstawie protokołu reklamacji i 
przekazanej Wykonawcy z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia …………………………. 
 
 

§ 8 
1. Wykonawca nie może powierzyd wykonania umowy innej osobie pod rygorem 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 
 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Zmiana postanowieo niniejszej umowy może nastąpid wyłącznie w sytuacji określonej w 

art. 144 u. p. z. p. t.j. 
a) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT, 
b) Wycofania produktu przez producenta i propozycji zamiennika o takiej samej lub wyższej 
jakości za zgodą zamawiającego. 

 

§ 10 
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 



 
§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej              
ze stron. 

 
 

Wykonawca                                                                         Zamawiający 
 

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

 

Załączniki: 
1) Wykaz przedmiotu zamówienia z cenami brutto: 
       a) częśd :      …………………………… 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 8 do SIWZ 
                     Nr sprawy: ZSP- 271/2/15 

      

WYKAZ PRAC REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PODWYKONAWCÓW 

Nazwa Wykonawcy 
………………………………………………………………………………………………………………………….  

   

Adres Wykonawcy 
…………………………………………………………………………….............................................. 

 

Nr telefonu  ……………………………….   Nr fax-u  …………………………………………………. 

 

 

Lp. 

 

 

ZAKRES PRAC PODZLECONYCH 

  

  

  

  

 

......................................                                  …….. .....................................                   
             data           podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej                                      
                                                                                do   reprezentowania Wykonawcy  
 
 
 
 

* Oświadczam, że zakres prac powierzonych do wykonania wykonam we własnym zakresie,                 

przy udziale podwykonawców w/w  - niepotrzebne skreślid. 

 


