
 

 

Ogłoszenie nr 558395-N-2018 z dnia 2018-05-23 r.  

Gmina Czernica: „DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W DOBRZYKOWICACH – ETAP II WYPOSAŻENIE SZKOŁY w 

ramach projektu „Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w 

Dobrzykowicach w Gminie Czernica” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
„Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie 

Czernica” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. 

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.”  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 



zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernica, krajowy numer identyfikacyjny 931934986, ul. 

ul. Kolejowa  3 , 55-003   Czernica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 726 57 00, e-

mail czernica@czernica.pl, faks 71 726 57 00.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.czernica.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.bip.czernica.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.bip.czernica.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  



Inny sposób:  

Oferty nalezy złożyc pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zgodnie z zapisami SIWZ.  

Adres:  

Urząd Gminy Cernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „DOSTAWA WYPOSAŻENIA 

DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DOBRZYKOWICACH – ETAP II 

WYPOSAŻENIE SZKOŁY w ramach projektu „Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno-

przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” dofinansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.”  

Numer referencyjny: MTP-OZR.271.2.17.2018.EZ  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
wszystkie części  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Dobrzykowicach. – etap II wyposażenie szkoły. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 

20 części: 1) Część I – Meble szkolne, 2) Część II - Rolety, 3) Część III – Instrumenty 

muzyczne, 4) Część IV – Multimedia, 5) Część V – Sprzęt RTV, 6) Część VI – Pomoce 

dydaktyczne, 7) Część VII – Sprzęt gospodarczy, 8) Część VIII – Aneksy kuchenne, 9) Część 

IX – Sprzęt komputerowy, 10) Część X – Pomoce dydaktyczne- przyroda, 11) Część XI – 

Pracownia przyrodnicza, 12) Część XII – Pracownie językowe, 13) Część XIII – Pracownie 

komputerowe, 14) Część XIV – Kserokopiarka, 15) Część XV – Drukarka 3D, 16) Część XVI 



- Stół demonstracyjny, 17) Część XVII - Szafki uczniowskie i wieszaki do przebieralni, 18) 

Część XVIII – Dygestorium, 19) Część XIX – Meble przedszkolne, 20) Cześć XX – Zabawki 

przedszkolne. Przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku nr 7 do SIWZ – 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na 

dowolną ilość części.  

 

II.5) Główny kod CPV: 39160000-1  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

39130000-2 

39134000-0 

39150000-8 

39515410-2 

37310000-4 

32322000-6 

32320000-2 

39141000-2 

39713410-0 

42924740-8 

30213100-6 

30213300-8 

39162100-6 

39162200-7 

39290000-1 

37440000-4 

39162000-5 

39180000-7 

39134000-0 

39180000-7 

38000000-5 

30232100-5 

39136000-4 

48900000-7 

48820000-2 

48620000-0 

39141500-7 

39161000-8 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 



maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2018-08-14 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykazanie dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

1) w odniesieniu do Części I – Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim 

zakresem dostawę mebli, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tej 

części. 2) w odniesieniu do Części II – Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim 

zakresem montaż rolet wewnętrznych, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia w tej części. 3) w odniesieniu do Części IV – Wykonawca obowiązany jest 

wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno 

zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę multimediów, odpowiadającym swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia w tej części. 4) w odniesieniu do Części V – 

Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, 

co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu RTV, 

odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tej części. 5) w odniesieniu 

do Części IX – Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 



okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu 

komputerowego, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tej części. 

6) w odniesieniu do Części XI – Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim 

zakresem dostawę wyposażenia pracowni przyrodniczej, odpowiadającym swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia w tej części. 7) w odniesieniu do Części XII – Wykonawca 

obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej 

jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę wyposażenia pracowni językowej 

lub 2 pracowni językowych, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w 

tej części. 8) w odniesieniu do Części XIII – Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie obejmujące 

swoim zakresem dostawę wyposażenia pracowni komputerowej lub 2 pracowni 

komputerowych, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tej części. 

9) w odniesieniu do Części XIV – Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim 

zakresem dostawę ksero, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tej 

części. 10) w odniesieniu do Części XV – Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie obejmujące 

swoim zakresem dostawę drukarki 3D, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia w tej części. 11) w odniesieniu do Części XVII – Wykonawca obowiązany jest 

wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno 

zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę wyposażenia szatni w szafki i wieszaki do 

szkoły, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w tej części. 12) w 

odniesieniu do Części XVIII – Wykonawca obowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim 

zakresem dostawę dygestorium, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 

w tej części.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) 

oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ).  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 3 do SIWZ);  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) 2. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 



którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wnoszenie wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych 

czyści w wysokości: LP. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WARTOŚĆ WADIUM 1. Część I – Meble 

szkolne, 4 000,00 zł 2. Część II - Rolety, 800,00 zł 3. Część III – Instrumenty muzyczne, 

90,00 zł 4. Część IV – Multimedia, 1700,00 zł 5. Część V – Sprzęt RTV, 180,00 zl 6. Część 

VI – Pomoce dydaktyczne, 420,00 zł 7. Część VII – Sprzęt gospodarczy, 270,00 zł 8. Część 

VIII – Aneksy kuchenne, 160,00 zł 9. Część IX – Sprzęt komputerowy, 1300,00 zł 10. Część 

X – Pomoce dydaktyczne- przyroda, 320,00 zł 11. Część XI – Pracownia przyrodnicza, 

300,00 zł 12. Część XII – Pracownie językowe, 350,00 zł 13. Część XIII – Pracownie 

komputerowe 2 500,00 zł 14. Część XIV – Kserokopiarka, 150,00 zł 15. Część XV – 

Drukarka 3D, 100,00 zł 16. Część XVI - Stół demonstracyjny, 40,00 zł 17. Część XVII - 

Szafki uczniowskie i wieszaki do przebieralni, 1 200,00 zł 18. Część XVIII – Dygestorium, 

170,00 zł 19. Część IXX – Meble przedszkolne, 360,00 zł 20. Cześć XX – Zabawki 

przedszkolne, 120,00 zł 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3) 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego: Gmina Czernica – Urząd Gminy Czernica nr konta - 55 1560 0013 2000 

6752 5000 0009 W opisie przelewu należy wskazać nazwę i nr postępowania, dla którego 

wadium jest wnoszone: „Wpłata wadium – postępowanie przetargowe nr MTP-

OZR.271.2.17.2018.EZ 4) Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż 

złotych polskich. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5) W 

przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w kopercie, jednakże 

dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą. 6) Wadium należy wnieść przed upływem 

terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu 

bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy w oznaczonym 

terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. 7) W przypadku 

składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one 

załączone do oferty w oryginale, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone 

zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego 

zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji / 

poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), c) kwotę gwarancji (poręczenia), d) termin ważności 

gwarancji (poręczenia), e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji 



(poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - 

Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach 

określonych w ofercie, lub • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • 

zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2. Zasady zwrotu wadium: 1) 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 6. 2) Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie 

wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 

zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6) 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w 

art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8) Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 



 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  



 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  



Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany 

kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 2) 

Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 

ustawy Pzp. 3) Zmiany: a) Zamawiający przewiduje zmiany w przypadku, gdy przedmiot 

zamówienia zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub dystrybucji i nie jest 

dostępny na rynku. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu zamówienia na 



wersję lub zamienniki o lepszych parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych 

niż wersja zaproponowana w ofercie. W takim przypadku zmiana nie może powodować 

wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia 

zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt zaoferowany 

został wycofany z produkcji lub dystrybucji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

zamawiającemu podpisany przez producenta lub dystrybutora w Polsce dokument z 

oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego przedmiotu 

zamówienia z jednoczesną propozycją zmian. b) gdy zmiana postanowień umownych jest 

korzystna dla Zamawiającego; c) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; d) w przypadku 

gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 

Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę; e) w 

przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, 

nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można 

zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z 

umowy w jej obecnym brzmieniu; f) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie 

wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług; g) w 

przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, spowodowanego przerwą w realizacji 

przedmiotu zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zmiana umowy z 

powodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest, gdy przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy zostanie pisemnie stwierdzona oraz umotywowana przez Zamawiającego; 

h) podwyższenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie cena 

netto, a cena brutto pozostanie niezmieniona, i) zmniejszenia urzędowej stawki podatku VAT, 

przy czym wówczas zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie niezmieniona, j) 

kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 

oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. k) w zakresie danych 

identyfikacyjnych strony umowy takich jak np. firma, adres, numer rachunku bankowego, 

osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron,  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2018-06-01, godzina: 09:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> JĘZYK POLSKI  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu 

składania ofert) (od ostatecznego terminu składania ofert)  



IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  Część I – Meble szkolne 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39160000-1, 39531000-3, 30195000-2, 39150000-8, 

34928480-6, 39130000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  2 Nazwa:  Część II - Rolety, 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39515410-2,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 



Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  3 Nazwa:  Część III – Instrumenty muzyczne 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37310000-4,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  4 Nazwa:  Część IV – Multimedia, 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  5 Nazwa:  Część V – Sprzęt RTV 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32320000-2,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  6 Nazwa:  Część VI – Pomoce dydaktyczne, 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37440000-4, 39162200-7, 39162000-5, 

39290000-1 



 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  7 Nazwa:  Część VII – Sprzęt gospodarczy 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39713410-0, 42924740-8 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  8 Nazwa:  Część VIII – Aneksy kuchenne 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ.  



2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141000-2,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  9 Nazwa:  Część IX – Sprzęt komputerowy 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213300-8, 30213100-6, 48620000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  10 Nazwa:  Część X – Pomoce dydaktyczne- przyroda 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 



budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38000000-5, 39162100-6, 39162200-7, 39162000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  11 Nazwa:  Część XI – Pracownia przyrodnicza 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39180000-7, 38000000-5, 39162000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  12 Nazwa:  12) Część XII – Pracownie językowe 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 



innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 39160000-1, 48900000-7, 39162100-6 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  13 Nazwa:  Część XIII – Pracownie komputerowe 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39134000-0, 48820000-2, 48900000-7, 48620000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  14 Nazwa:  14) Część XIV – Kserokopiarka 



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232100-5,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  15 Nazwa:  15) Część XV – Drukarka 3D, 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232100-5,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 



Część nr:  16 Nazwa:  Część XVI - Stół demonstracyjny 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39180000-7,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  17 Nazwa:  Część XVII - Szafki uczniowskie i wieszaki do przebieralni 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 39136000-4 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 



Część nr:  18 Nazwa:  Część XVIII – Dygestorium 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141500-7,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  19 Nazwa:  Część XIX – Meble przedszkolne 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39161000-8,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 



Część nr:  20 Nazwa:  Cześć XX – Zabawki przedszkolne 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Wielkość i zakres dostawy opisano w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Termin gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 


