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Iława, dnia 19.02.2019 r.  

 

Postępowanie znak ZO 5/JS/FRWIM/2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności. 

 

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

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

http://www.fundacjawm.pl 

 

§II. Tryb udzielenia zamówienia:  

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

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

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

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

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

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

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

szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.  

Postępowanie znak ZO 5/JS/FRWIM/2019. 

2. Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego: 

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

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

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z późn. zm.), 

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

4) Każdorazowo gdy w niniejszej ogłoszeniu jest mowa o: 

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

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

umowę; 

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

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

wszystkich kryteriów oceny ofert. 

 

§III. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych do szkół:  

SPR - Szkoła Podstawowa w Rumienicy, 14-260 Rumienica, nr 29;  

SPB - Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie, 14-260 Byszwałd, nr 7;  

w ramach realizacji projektu pn. „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.  

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

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

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

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

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

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

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

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

przekazania.  

mailto:biuro@fundacjawm.pl
http://www.fundacjawm.pl/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego%20europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego%20europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego%20europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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4. Wymaga się aby oferowane materiały biurowe i pomoce edukacyjne posiadały gwarancję na min. 12 miesięcy od 

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

ich opisach, w załącznikach nr 1a do 1h. 

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

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

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

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

wyładunku przedmiotu zamówienia. 

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

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

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

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

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

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

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

powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 

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

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

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

1a do 1h) oraz będą zgodne pod względem: 

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

b) Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

c) Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

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

e) Parametrów bezpieczeństwa użytkowania 

f) Funkcjonalności 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo przed dostawą będzie sprawdzał czy dostarczone 

materiały odpowiadają minimalnym parametrom określonym w załącznikach nr 1a do 1h  do ZO 

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

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

możliwości sprawdzenia oferowanego przedmiotu z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi w 

załącznikach 1a do 1h,  

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

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

12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

13. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. 

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

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

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

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

rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.  

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

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

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

niniejszego paragrafu ZO. 

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

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

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

kluczowych uczniów. 
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§IV. Termin realizacji zamówienia:  

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 14 dni od dnia podpisania umowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia 

dostawy, uzgadniając godziny dostaw z poszczególnymi kierującymi placówkami Zamawiającego objętymi 
projektem.  

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

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

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

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

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo 

lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

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

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

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

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

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

lub kurateli. 

2. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 3 do ZO, 

o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.2) ZO. 

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

dotyczące: 

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

warunku w tym zakresie;  

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

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

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

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

§VI. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty: 

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

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

zadania/pozycje wchodzące w skład poszczególnych części.  

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: 

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

i/lub 1h, niniejszego ZO,  

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

podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we 

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

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

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

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

wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 

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

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

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

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

zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Wszystkie rubryki składanych załączników muszą być 
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wypełnione, a tam, gdzie Wykonawca nie zamierza ich wypełnić musi na dowód zapoznania się z daną treścią 

postawić poziomą kreskę lub wpisać „nie dotyczy”. 

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

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

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

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, 

w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający 

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

w przypadku wypełniania odręcznego. 

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

dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

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

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

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

uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca. 

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

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

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

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

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

następujący: 

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

i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu ZO 5/JS/FRWiM/2019 na dostawę pomocy 

dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w 

mojej szkole””. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności- nie otwierać przed terminem 

otwarcia ofert tj. 28.02.2019. godz.12.00. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów 

dotyczących zaadresowania koperty. 

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

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

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

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

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

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

należy załączyć oświadczenie zawierające stosowne umocowanie. 

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

wykonanie zobowiązań. 

11. W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

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

zamówienia. 

12. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach: 

1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu 

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

2) Wykonawca nie złoży wszystkich wymaganych dokumentów, 

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

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

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

udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia; 

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

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

Zamawiającego; 

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

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 3 

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

dokumentów 

1. Znak Postępowania: ZO 5/JS/FRWiM/2019 

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

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

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

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

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

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

4. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji: pisemnie, faksem na numer +48 648 76 69 lub na adres e-

mail: biuro@fundacjawm.pl (wskazany w § I ZO). Zamawiający zaleca, aby korespondencja, o której mowa 

w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający 

uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W przypadku 

niepotwierdzenia przez Wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, Zamawiający do celów dowodowych posłuży się 

prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych. 

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

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

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

połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.: 25.02.2019 r., jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do 

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

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

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

zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania Wykonawców. 

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

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

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

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

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

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych ZO, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 

należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

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

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

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

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

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

§VIII. Miejsce oraz termin składania ofert. 

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

Iława, lub pocztą tradycyjną na w/w adres w terminie do dnia Błąd! Nieprawidłowe łącze. 

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

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

dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

mailto:dyrektor@lo6.olsztyn.pl
mailto:dyrektor@lo6.olsztyn.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:biuro@fundacjawm.pl
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4. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności: 

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

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

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

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

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

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

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

jednostkową, 

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

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

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

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

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

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

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

podaną słownie, 

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

ceny.  

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

rachunkowe dokonanych poprawek; 

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

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

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

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

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

którego oferta została poprawiona.  

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

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

oferty zostanie uznana za skuteczną.  

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

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

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

cenach towarów i usług (Dz. U.2014, poz. 915) oraz powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia,  

3. Zaproponowana i ustalona w ofercie cena jednostkowa jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek 

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

cywilny (Dz.U.2016.380 z późn. zm.), 

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

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

zamówienie, koszty materiałów potrzebnych do realizacji dostaw itp. 

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

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

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

Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.  

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

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

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

towarów i usług  

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

11. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 
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12. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może 

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

mających wpływ na wysokość ceny. 

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

kryteriów i sposobu oceny ofert.  

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w kolejnych 

ustępach niniejszego paragrafu.  

3. Części 4; 6; 8: 

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

na podstawie następujących kryteriów: 

1 Cena (C) 95 % 

3 Okres gwarancji (Gw) 5% 

 

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

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

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

Cmin- oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,  

Coferty- oznacza cenę badanej oferty 

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

z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym” (załącznik nr 1d, i/lub 1f, i/lub 1h do ZO) pkt. 1.  

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

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

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

zostały wskazane w załączniku nr 1d, i/lub 1f, i/lub 1h  do ZO w tabeli po lewej stronie, dla urządzeń, które 

takiej gwarancji wymagają zwyczajowo. Wykonawca podaje jeden okres przedłużenia gwarancji. Jeżeli 

okresu gwarancji nie podano a dana pozycja w tabeli jest urządzeniem – należy przyjąć że minimalnym 

okresem gwarancji jest 12 miesięcy. 

5)  Punkty obliczane będą według poniższego wzoru: 

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

Lp. OKRES GWARANCJI Punkty 

 Gw – okres gwarancji 

1) oferowany okres przedłużenia gwarancji 12 - miesięcy 2 

2) oferowany okres przedłużenia gwarancji 24 miesiące 3 

3) oferowany okres przedłużenia gwarancji 36 - miesięcy 5 

4) Maksymalna ilość punktów za przedłużenie okresu gwarancji 5 

 

6) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Załączniku nr nr 1d, i/lub 1f, i/lub 1h  do 

ZO – tabela. W przypadku niepodania przez Wykonawcę w Załączniku nr nr 1d, i/lub 1f, i/lub 1h  do ZO 
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tabela, okresu gwarancji, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalne okresy (terminy) gwarancji 

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

UWAGA - Patrz zapisy §5 wzoru umowy. 

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

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

wzoru:  

Po = C+ Gw, gdzie: 

Po - suma punktów uzyskana przez ofertę  

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

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

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

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

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

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

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

parametr setny zaokrągla się w górę. 

4. Części: 1; 2; 3; 5; 7;  : 

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

podstawie następujących kryteriów: 

Lp. Kryterium Waga 

1 Cena 100% 

 

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

dla każdej części oddzielnie :  

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

Cp- liczba punktów badanej ceny oferty 

Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach 

Cb - cena oferty badanej 

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

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

ZO) pkt. 1.  

3) Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.  

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

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

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

parametr setny zaokrągla się w górę. 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

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

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

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

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

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

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

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

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

przesłanki unieważnienia postępowania. 

§XII. Pozostałe informacje. 

http://www.fundacjawm.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 

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

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

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

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

wyżej cytowanej ustawie. 

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

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

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

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

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

organom kontrolującym realizację projektu dokumentów i pomieszczeń związanych z realizacją zamówienia. 

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

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

unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nieotrzymania dofinansowania, 

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

przeznaczyć na realizację zamówienia. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

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

 

§XIII. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur ul. Gdańska 10/8, 14-200 

Iława 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych  

z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: 

marszalek.wioletta@gmail.com  

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

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Na dostawę pomocy edukacyjnych i materiałów 

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

konkurencyjności na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

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

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

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

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

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

„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, beneficjent realizujący 

projekt – Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

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

stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

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

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

mailto:marszalek.wioletta@gmail.com
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

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

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

− prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

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

przypadkach określonych przepisami RODO.  
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Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 1 

 

DANE WYKONAWCY 

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

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

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

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

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

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję 

związaną z przedmiotowym postępowaniem 

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

 

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

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

Zakup materiałów papierniczych na zajęcia z doradcą zawodowym. Pozycja budżetowa 25. Postępowanie znak: ZO 

5/JS/FRWIM/2019 

składam(y) niniejszą ofertę: 

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

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

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

załączoną kalkulacją szczegółową: 

Lp
. 

Przedmiot zamówienia  Ilość j.m. 

Jednostkow
a Cena 

ryczałtowa 
brutto 

Wartość brutto 
(kol.4x6) 

Podział dostaw 
(punkt odbioru – 

ilość na punkt) 

1 2 4 5 6 7 8 

1.  

Papier ksero A4 80g RYZA do stosowania w urządzeniach 
biurowych dowolnego rodzaju - drukarkach 
atramentowych, laserowych - przystosowanych do 
dwustronnych i jednostronnych prac o wysokich nakładach, 
kserokopiarkach, faksach czy urządzeniach 
wielofunkcyjnych. 

50 ryza   
SPB-25 
SPR-25 

 

2.  

Flipchart Mobilny. Przez co zamawiający rozumie flipchart 
na kółkach ułatwiających przemieszczanie. Wysuwane 
ramiona na zapisane karty papieru umożliwiające 
prezentację trzech zapisanych kart bloku jednocześnie.  
Cechy powierzchnia lakierowana suchościeralno-

2 Szt.   
SPB-1 
SPR-1 
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magnetyczna; przeznaczony do intensywnego użytku; 
możliwość pisania markerami suchościeralnymi po 
powierzchni tablicy i mocowania informacji przy pomocy 
magnesów; możliwość zawieszenia bloku i pisania na 
kartach papieru; dwa rozkładane ramiona po bokach tablicy 
na zapisane karty papieru; umożliwiające prezentowanie 
jednocześnie trzech arkuszy papieru; nieużywane ramiona 
można złożyć ; półka na markery, regulowane uchwyty na 
blok w zestawie; rozmiar tablicy z tolerancją 10cm - 70x100 
cm; płynna regulacja wysokości flipcharta od 175cm do 195 
cm z tolerancją 5 cm; flipchart mobilny; podstawa jezdna 
wyposażona w kółka z systemem blokującym; prosty 
montaż; min 5 lat gwarancji na powierzchnię lakierowaną 
flipcharta. Gwarancja: 2 lata 

3.  

Marker do tablic 1.5-3.0mm. Zestaw 4 kolorów (czarny, 
czerwony, niebieski, zielony) okrągły przeznaczony do 
białych tablic suchościeralnych. Wyposażony w wydajny, 
wodoodporny tusz o właściwości capp off, dzięki której 
może być pozostawiony bez skuwki na kilka dni bez obawy 
o wyschnięcie tuszu. Tusz pigmentowy o niedrażniącym 
zapachu. Kreśli estetyczne, wyraźne i pełne linie, które 
można łatwo zetrzeć na sucho z większości gładkich 
powierzchni. 

24 
Zestaw 

 
  

SPB-12 
SPR-12 

 RAZEM  
     

2. Oświadczam (y), że  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z 

art.233kk oraz 305 kk 

 

 

 

 

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

(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 2 

 

DANE WYKONAWCY 

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

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

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

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

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

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję 

związaną z przedmiotowym postępowaniem 

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

 

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

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

Zakup Pomoce do prowadzenia zajęć z języka angielskiego - podręczniki dla 100 uczniów. Pozycja budżetowa 28. 

Postępowanie znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019 

składam(y) niniejszą ofertę: 

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

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

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

załączoną kalkulacją szczegółową: 

Lp
. 

Przedmiot zamówienia  Ilość j.m. 

Jednostkow
a Cena 

ryczałtowa 
brutto 

Wartość brutto 
(kol.4x6) 

Podział dostaw 
(punkt odbioru – 

ilość na punkt) 

1 2 4 5 6 7 8 

1.  

New English Adventure 1. Przez co zamawiający rozumie 
podręcznik o cechach: przejrzysty układ każdej lekcji, kadry 
ze znanych i lubianych przez dzieci filmów Disneya; 
Historyjki obrazkowe w formie zabawnych komiksów z 
bohaterem serii w każdym rozdziale. Wszystkie historyjki są 
nagrane z użyciem prawdziwych głosów, a także w wersji 
lektorskiej. Słownictwo i ćwiczenia rozwijające 
psychomotorykę. Nagrania do podręcznika. Podręcznik 
dopasowany do poziomu ucznia. Podręcznik Wieloletni 
ISBN: 9781447983798 

20 Szt.   
SPB-10 
SPR-10 

 



 
 

Strona 14 z 68 

2.  

New English Adventure 2. Książka ucznia. Przez co 
zamawiający rozumie podręcznik o cechach: przejrzysty 
układ każdej lekcji, kadry ze znanych i lubianych przez dzieci 
filmów Disneya; Historyjki obrazkowe w formie zabawnych 
komiksów z bohaterem serii w każdym rozdziale. Wszystkie 
historyjki są nagrane z użyciem prawdziwych głosów, a 
także w wersji lektorskiej. Słownictwo i ćwiczenia 
rozwijające psychomotorykę. Nagrania do podręcznika. 
Podręcznik dopasowany do poziomu ucznia. ISBN: 
9781292239705 

20 Szt. 

  
SPB-10 
SPR-10 

3.  
 ENGLISH CLASS A1 Książka ucznia. Przez co zamawiający 
rozumie podręcznik dopasowany do poziomu ucznia. ISBN: 
9788378825081 

20 Szt.   
SPB-10 
SPR-10 

4.  
ENGLISH CLASS A1+ Książka ucznia. Przez co zamawiający 
rozumie podręcznik  dopasowany do poziomu ucznia. ISBN: 
9788378825449 

20 Szt.   
SPB-10 
SPR-10 

5.  
 ENGLISH CLASS A2+ Książka ucznia. Przez co zamawiający 
rozumie podręcznik dopasowany do poziomu ucznia. ISBN: 
9788378825111 

10 Szt.   
SPB-5 
SPR-5 

6.  
ENGLISH CLASS B1 Książka ucznia Przez co zamawiający 
rozumie podręcznik  dopasowany do poziomu ucznia. ISBN: 
9788378825098 

10 Szt.   
SPB-5 
SPR-5 

 RAZEM  
     

2. Oświadczam (y), że  

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

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

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

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

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

6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i 
zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 2. 

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

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

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z 

art.233kk oraz 305 kk 

 

 

 

 

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

(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 

 



 
 

Strona 15 z 68 

Załącznik nr 1c do zapytania ofertowego znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 3 

 

DANE WYKONAWCY 

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

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

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

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

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

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję 

związaną z przedmiotowym postępowaniem 

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

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

pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”; część 3. 

Pomoce do prowadzenia zajęć z logopedii (teczka dla ucznia, drobne pomoce papiernicze). Programy komputerowe 

do zajęć logopedycznych. Pozycje budżetowe 29 i 30. Postępowanie znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019 

składam(y) niniejszą ofertę: 

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

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

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

załączoną kalkulacją szczegółową: 

Lp
. 

Przedmiot zamówienia  Ilość j.m. 

Jednostko
wa Cena 

ryczałtow
a brutto 

Wartość brutto 
(kol.4x6) 

Podział dostaw 
(punkt odbioru – 

ilość na punkt) 

1 2 4 5 6 7 8 

1.  

mTalent Zajęcia logopedyczne. Program Zajęcia 
logopedyczne dla dzieci, u których występują wady wymowy 
lub innego rodzaju zaburzenia sprawności językowej. Wersja 
językowa: polska Ilość stanowisk: 1 Typ licencji: edukacyjna. 
Ważność licencji: wieczysta. Aplikacja do wykorzystania na 
zajęciach logopedycznych oraz rewalidacyjnych. Możliwość 
wykorzystania na tabletach, smartfonach oraz tablicach 
interaktywnych. Możliwość skorzystania z drukowalnych 
kart, pomocy oraz poradnika metodycznego. Zawiera 
odpowiednio przygotowany materiał językowy, dzięki 
któremu dziecko może być odpowiednio prowadzone przez 
logopedę. Zawiera ćwiczenia ze wszystkich etapów głosek 

1 zestaw   SPB 
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oraz z etapów ponadstandardowych. Program do 
wykorzystywania również na zajęciach ukierunkowanych na 
niwelowanie trudności językowych. Główne cechy 
programu: Obszerny materiał logopedyczny. Autorstwa 
specjalistów z dziedziny logopedii. Zawiera ćwiczenia ze 
wszystkich etapów terapii głosek. W skład zestawu wchodzą 
dodatkowe materiały (pomoce, poradnik metodyczny, 
drukowalne karty). Zawiera kilkustopniowy system 
motywacyjny. Zapewnia zgodność z wytycznymi dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami. Profesjonalnie 
przygotowany materiał językowy. Program zawiera 
ćwiczenia multimedialne do terapii następujących głosek: SZ, 
Ż, CZ, DŻ, S, Z, C, DZ, Ś, Ź, DŹ, Ć, R, L oraz różnicowania głosek 
szeregów: szumiącego, syczącego i ciszącego. Dodatkowo 
użytkownik ma do dyspozycji ćwiczenia pozwalające na 
przeprowadzenie diagnozy logopedycznej oraz moduł 
pozwalający na prowadzenie zajęć grupowych, które idealnie 
sprawdzą się w przedszkolu lub szkole. 

2.  

Eduterapeutica Logopedia. Karty pracy Zestaw kart z 
programu dla ułatwienia specjaliście pracy poza 
środowiskiem komputera. Zestaw 600 kart, w którym 
znajdują się ćwiczenia wspomagające terapię wszystkich 
zaburzeń mowy, jakie znajdują się w programie 
multimedialnym, między innym: zaburzeń szeregu ciszącego, 
szumiącego, syczącego, głoski r oraz mowy bezdźwięcznej. 
Diagnoza logopedyczna w programie Eduterapeutica 
Logopedia obejmuje takie obszary jak: Artykulacja głosek: 
szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący, spółgłoski 
dwuwargowe, spółgłoski wargowo-zębowe, spółgłoski 
przedniojęzykowe, spółgłoski środkowo-językowe, spółgłoski 
półotwarte, spółgłoski tylnojęzykowe, samogłoski ustne, 
samogłoski nosowe. Artykulacja tekstu. Mowa spontaniczna. 
Budowa i sprawność narządów mowy. Oprawa plastikowa. 

1 Szt.   SPB-1 

3.  

Badanie kinestezji artykulacyjnej. Kwestionariusze i karty. 
Duda Hanna. Liczba stron: 196. Format: A5. Rok wydania: 
2018. Oprawa: segregator. Zestaw kwestionariuszy 
obrazkowo-wyrazowych służących do badania kinestezji 
artykulacyjnej dzieci. Składający się z części dotyczącej głosek 
dźwięcznych i bezdźwięcznych, oraz części dotyczącej głosek 
ustnych i nosowych, twardych i miękkich, o różnych 
miejscach artykulacji i odmiennym stopniu zbliżenia 
narządów mowy. Z kartami do kserowania dla każdego 
ucznia. 

1 Szt. 
  SPB-1 

4.  

Lusterko logopedyczne - małe, prostokątne. Wymiary: 9 x 5 
cm. Małe, prostokątne lusterko w kolorowej ramce z 
tworzywa sztucznego. Służy do ćwiczeń logopedycznych. 
Idealne do indywidualnej pracy dziecka, zarówno w szkole, 
jak i w domu. Stanowi niezbędne wsparcie dodatkowych 
zajęć logopedycznych przeznaczonych dla dzieci z 
zaburzeniami rozwoju mowy. Pozwala, na początku, na 
obserwowanie wzoru prawidłowego ułożenia narządów 
artykulacyjnych, a następnie na naśladowanie i wykonanie 
samodzielnie odpowiednich ćwiczeń. 

10 Szt. 
  SPB-10 

5.  

Zestaw edukacyjnych gier karcianych zawierający min. trzy 
gry: 1. "Co mówi? Samogłoski i onomatopeje" to edukacyjna 
gra karciana przeznaczona dla dzieci od 3. roku życia. W 
pudełku 2 talie o zróżnicowanym poziomie trudności: - z 
samogłoskami - do łatwiejszych rozgrywek, - z 
onomatopejami - do trudniejszych gier. Korzystając z 
dowolnej talii, można zagrać w Memory, Piotrusia, Podaj 
dalej! 2. Edukacyjna gra karciana dla dzieci KUKU 
SYLABOWE: Talia zawiera 52 karty. Dla od 2 do 5 graczy. Gra 
przeznaczona dla dzieci powyżej 4. roku życia. Rozgrywka 
jest oparta na prostych zasadach popularnej gry "kuku". Gra 
pomaga dzieciom w nauce czytania pierwszych sylab: PA PO 
PU PÓ PE PI PY oraz MA MO MU MÓ ME MI MY.3. MAKAO 
SYLABOWE edukacyjna gra karciana dla dzieci: Pudełko 

1 Szt. 
  SPB-1 
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zawiera 52 karty. Dla od 2 do 5 graczy. Gra przeznaczona jest 
dla dzieci od 7. roku życia. Rozgrywka oparta na prostych 
zasadach popularnej gry "makao". Gra jest dedykowana 
dzieciom z dysleksją lub zagrożonym dysleksją. 

6.  

Logopedyczne rybki - pakiet cz. 1-7. "Rybki" to pomoc 
logopedyczna. Opracowana dla dzieci, które nieprawidłowo 
wymawiają głoski. W każdym zestawie kolorowe rybki z 
magnesami i naklejonymi obrazkami, w których nazwie 
występują ćwiczone głoski oraz magnetyczna wędka. 
Kolorowe rybki można łowić za pomocą wędki zaopatrzonej 
w magnes, głośno i wyraźnie nazywając obrazki. W skład 
pakietu wchodzi 7 zestawów "Logopedycznych rybek" 
zapakowanych w duże, tekturowe pudełko zbiorcze: 
1) Logopedyczne rybki 1 - głoski sz, ż(rz), cz, s, z, c 
2) Logopedyczne rybki 2 - głoski ś, ź, ć, dź 
3) Logopedyczne rybki 3 - (nie)trudne słowa 
4) Logopedyczne rybki 4a - głoski pr, br, kr, gr, tr, dr 
5) Logopedyczne rybki 4b - głoski wr, fr, mr, ch/hr, sr, szr, śr, 
źr 
6) Logopedyczne rybki 5 - głoski r, l, j, l-r, l-j, j-r 
7) Logopedyczne rybki 6 - głoski p, b, k, g, t, d, pi, bi, ki, gi 
8) Logopedyczne rybki 7 - głoski w, f, wi, fi 
Pakiet przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat. 

1 Szt. 
  SPB-1 

7.  

Dźwięki naszego otoczenia - Zagadki obrazkowo-dźwiękowe 
(+płyta CD). Zbiór zagadek doskonalących zdolności 
słuchowe. Każda z zagadek składa się ze ścieżki dźwiękowej 
oraz karty ze zdjęciami. Jedna zagadka to 3 dźwięki. Zagadki 
dotyczą np. czynności higienicznych czy odgłosów z ulicy. 
Wydawnictwo Harmonia. ISBN: 9788371345692. Wymiary: 
21.6x30.3x0.8 cm 

1 Szt. 
  SPB-1 

8.  

Logopedyczna sakiewka skarbów. Wydawnictwo: KOMLOGO. 
Oprawa: pudełko. ISBN: 5900238482959. Zestaw ćwiczeń 
logopedycznych przeznaczonych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gra składa się z: 108 
żetonów; sakiewki; instrukcji. Gra zawiera następujące grupy 
ćwiczeń: ćwiczenia słuchowe i dźwiękonaśladowcze; 
ćwiczenia warg, języka (też pionizacji, połykania i wędzidełka 
podjęzykowego), żuchwy (wszystkie), policzków, 
podniebienia miękkiego i pierścienia zwierającego gardło; 
ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i emisyjne; ćwiczenia głosek 
dentalizowanych (syczących, szumiących, ciszących); 
ćwiczenia głosek (p, b, m, f, w, t, d, n, l, r, zmiękczonych, k, g, 
h, samogłosek). Zawiera:;ćwiczenia słuchowe – pojedyncze 
głoski lub sylaby (20);ćwiczenia dźwiękonaśladowcze 
(34);ćwiczenia oddechowe (14);ćwiczenia języka – wszystkie 
(59);ćwiczenia pionizacji języka (33);ćwiczenia prawidłowego 
połykania (16);ćwiczenia rozciągające wędzidełko 
podjęzykowe (23);ćwiczenia warg – wszystkie (31);ćwiczenia 
żuchwy – wszystkie (14);ćwiczenia żuchwy przy tyłozgryzie 
(8);ćwiczenia żuchwy przy przodozgryzie (5);ćwiczenia 
podniebienia miękkiego i pierścienia zwierającego gardło 
(8);ćwiczenia policzków (8);ćwiczenia dykcyjne i emisyjne 
(10);ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do 
wywołania, korekcji oraz utrwalania:;głosek syczących 
(26);głosek szumiących (52);głosek ciszących (24);głosek p, b, 
m (24);głosek f, w (14);głosek t, d, n (36);głoski l (39);głoski r 
(32);głosek zmiękczonych (12);głosek k, g, h (27);samogłosek 
(32). 

1 Szt. 
  SPB-1 

9.  

Puzzle logopedyczne Wacek, Dzidek, Anastazy. Autor:  praca 
zbiorowa. Wydawnictwo: Epideixis. Rok wydania: 2008. 
Oprawa: twarda. Format: 28.0x28.0cm. Numer 
ISBN:5900238764215. W komplecie 2 zestawy ćwiczeń oraz 
2 komplety puzzli. W zestawie pierwszym dziecko musi 
połączyć w pary pasujące do siebie obrazki i nazwać co na 
nich widzi. W zestawie drugim dziecko musi połączyć 
rozsypane litery w jeden wyraz, odszukać go na planszy i 
poprawnie odczytać. 

2 Szt. 
  SPB-2 
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10.  

Zestaw. Historyjki obrazkowe praca zbiorowa. 
Wydawnictwo: Centrum Metody Krakowskiej. Oprawa: 
pudełko. ISBN: 5902490405875. Zestaw zawiera 27 ilustracji 
stanowiących 9 historyjek obrazkowych oraz etykiety z 
samogłoskami, wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi oraz 
zdaniami opisującymi obrazki. 

1 Szt. 
  SPB-1 

11.  

LABIOGRAMY WSZYSTKICH GŁOSEK ALFABETU. Zestaw 39 
kolorowych plansz w formacie A5 przedstawiających 
dziewczynkę, która w prawidłowy sposób wypowiada głoski 
występujące w języku polskim.  

1 Szt. 
  SPB-1 

12.  

Łamigłówka logopedyczna Junior. Gra dla dzieci. Gra 
dydaktyczna, która ćwiczy mowę, rozwija pamięć i poprawia 
koncentrację. Składa się z dwóch plansz. Pierwsza plansza 
jest skierowana do dzieci młodszych - w wieku 5 lat. Druga 
plansza przeznaczone jest dla dzieci, które potrafią już 
sprawnie pisać. Dwustronna plansza (32,5 x 40 cm); 4 
drewniane podstawki; 151 kartoników z literkami do 
układania wyrazów; czerwone żetony. Instrukcja. 

1 Szt.   SPR-1 

13.  

Ładnie mówię głoski k g h. Pomoc logopedyczna 
przygotowana dla dzieci, w mowie których nie pojawiły się 
jeszcze głoski K, G, H albo przysparzają kłopotów. Może ona 
być wykorzystywana na etapie utrwalania poprawnej 
artykulacji głosek K, G, H w wyrazach i zdaniach zarówno 
przez logopedów, pedagogów, jak też rodziców podczas 
ćwiczeń z dzieckiem w domu. 3 zestawy zdjęć; 70 obrazków. 

1 Szt.   SPR-1 

14.  

Ładnie mówię głoskę r. Pomoc logopedyczna, której 
podstawowym celem jest utrwalanie poprawnej artykulacji 
głoski. Może być ona wykorzystywana zarówno w gabinetach 
logopedycznych jak też przez rodziców, do zabaw 
logopedycznych z dzieckiem w domu. Dziecko bawiąc się 
ćwiczy artykulację trudnej głoski w różnych pozycjach 
wokalicznych i sąsiedztwie fonetycznym. 3 zestawy 
kolorowych obrazków; razem 64 szt.; wym. 1 obrazka 9 x 9 
cm; instrukcja. 

1 Szt.   SPR-1 

15.  

Ładnie mówię głoski s z c dz. Pomoc może być 
wykorzystywana przez pedagogów, jak i rodziców dzieci z 
problemami artykulacyjnymi. Dziecko bawiąc się ćwiczy 
wymowę głosek s, z, c, dz na początku, w środku i na końcu 
wyrazu w różnym sąsiedztwie fonetycznym. 3 zestawy zdjęć; 
70 obrazków. 

1 Szt.   SPR-1 

16.  

Ładnie mówię głoski sz ż cz dż.  Logopedyczna pomoc 
przeznaczona do utrwalania poprawnej artykulacji głosek 
szeregu szumiącego. Należy je wykorzystywać po wywołaniu 
trudnych dla dziecka głosek w izolacji oraz utrwaleniu ich 
poprawnej artykulacji w sylabach. Może być pomocą 
zarówno dla logopedów, pedagogów, jak też rodziców w 
czasie zabaw z dzieckiem w domu. Dziecko bawiąc się, 
ćwiczy artykulację głosek sz, ż, cz, dż w różnych pozycjach 
wokalicznych i sąsiedztwie fonetycznym. 3 zestawy zdjęć; 
razem 74 obrazków; wym. obrazka 9 x 9 cm; instrukcja 

1  Szt.   SPR-1 

17.  

Trzymaj język za zębami. Teczka pomoc logopedyczna. 
Pomoc logopedyczna, służąca utrwalaniu artykulacji szeregu 
zębowego. Zestaw zawiera: 4 zestawy kart z tabelami 
tematycznymi ( budowanie klas; uzupełnianie zbiorów; 
wykluczanie elementu ze zbioru; myślenie przez analogię ), 2 
pudełka, teczka zapinana na rzepy, instrukcja. wym. 32 x 23 x 
5 cm. 

1 Szt.    SPR-1 

18.  

Pomoc logopedyczna, służąca utrwalaniu artykulacji szeregu 
zębowego. Zestaw zawiera: 4 zestawy kart z tabelami 
tematycznymi ( budowanie klas; uzupełnianie zbiorów; 
wykluczanie elementu ze zbioru; myślenie przez analogię ), 2 
pudełka, teczka zapinana na rzepy, instrukcja. wym. 32 x 23 x 
5 cm. 

1 Szt.    SPR-1 

19.  

Loteryjka obrazkowa. Gra logopedyczna. Gra ma na celu 
rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek 
szeregu szumiącego sz-ż-cz-dż poszerzenie słownika 

1 Szt.   SPR-1 
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czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej. W czasie gry 
dzieci uczą się wymowy poprzez zabawę ćwicząc dodatkowo 
spostrzeganie pamięć wzrokową i słuchową koncentrację 
oraz myślenie. Gra skierowana jest dla logopedów 
terapeutów nauczycieli i rodziców chcących pomóc dziecku 
w opanowaniu poprawnej wymowy. 1-4 graczy; od 5 lat; 
wymiary pudełka: 29 x 19 x 3,7 cm 

20.  

REREK wibrator logopedyczny do wywoływania głoski r, 
terapii rotacyzmu, z dwiema końcówkami. W komplecie z 
wibratorem dwie końcówki masujące Łyżeczka Miękka 
Gładka + Łyżeczka Twarda Gładka. Wibrator wyposażony w 
gwint ułatwiający montaż i wymianę końcówek masujących. 
Zasilanie 1 x Bateria AA. W skład zestawu wchodzić 
powinien: Wibrator logopedyczny rerek. Dwie końcówki 
masujące. 1 x bateria AA. Pudełko plastikowe do 
przechowywania zestawu. 

1 zestaw   SPR-1 

21.  

Preparat Dezynfekujący (spryskiwacz). Środek płynny do 
szybkiej dezynfekcji małych przedmiotów. W zakresie 
utrzymania higieny aparatów logopedycznych jak i innych 
bardzo delikatnych powierzchni. Bezalkoholowy preparat , 
dzięki końcówce spieniającej w momencie dozowania, 
idealnie dezynfekuje małe powierzchnie zabrudzone 
organicznie jak i doskonale penetruje trudno dostępne 
miejsca. Szczególnie nadaje się do czyszczenia 
najdelikatniejszych elementów do których zabronione jest 
stosowanie preparatów alkoholowych.  
szeroki zakres działania na bakterie: prątki, grzyby, wirusy, w 
tym wirusy krwiopochodne, m.in.: HCV, HBV i HIV.; 
substancje organiczne usuwa w już 5 minut; nie zawiera 
alkoholu, aldehydów, fenolu i chloru; Idealnie nadaje się do 
najdelikatniejszych powierzchni do których nie wolno 
stosować bardziej agresywnych preparatów; dopuszczony do 
stosowania na powierzchniach mających kontakt z 
żywnością; dozownik spieniający zapobiega przenoszeniu się 
w powietrzu rozpylanego preparatu; dozownik na butelce 
umożliwia dozowanie dwiema metodami 
:(spieniającą/spryskującą).  Po użyciu nie pozostawia smug i 
osadów, powierzchnia nie klei się i nie wymaga spłukiwania; 
pozostawia przyjemny zapach. Opakowanie 1L 

2 Szt.   SPR-1 

22.  

Rerek - Wibrator Logopedyczny +minimum  5 końcówek. 
Zestaw do rehabilitacji aparatu mowy w którego skład 
wchodzi: wibratora logopedyczny oraz akcesoria do 
wibratora w postaci minimum 5 nasadek masujących  
"Łyżeczka twarda gładka"; "Łyżeczka miękka gładka"; "Probe 
tip"; "Preefere tip"; "Mini tip". Całość zapakowana jest w 
estetyczne pudełko z tworzywa sztucznego. Wibrator 
specjalnie zaprojektowany do terapii zaburzeń mowy, 
zaburzeń sensorycznych oraz do nauki karmienia. Urządzenie 
charakteryzuje się stylowym wzornictwem i wysoką jakością 
użytych materiałów. Szczelna obudowa zabezpiecza przed 
wnikaniem do wewnątrz wilgoci w postaci wody czy śliny 
produkowanej w nadmiarze podczas pracy końcówki w jamie 
ustnej. Dzięki możliwości wielokrotnej sterylizacji urządzenie 
nadaje się do pracy w gabinetach logopedycznych.  
Na końcu wibratora znajduje się pokrętło służące do 
włączania i wyłączania wibracji. Pokrętło może być 
zastąpione drugą końcówką co umożliwia naprzemienne 
stosowanie dwóch końcówek bez potrzeby każdorazowego 
wymieniania ich. Na przykład użyj końcówki Fine Tip do 
stymulacji języka w celu odpowiedniego uformowania go w 
celu przyjęcia pokarmu (tzw. miseczka), po czym obróć 
wibrator z łyżką na drugim jego końcu w celu podania 
pokarmu. Rączka wibratora bez końcówki masującej ma 12 
cm długości i nieco ponad 1 cm średnicy.  
Produkt nie zawierający ołowiu, ftalanów, PCV, BPA czy 
lateksu. W skład zestawu wchodzi: Wibrator logopedyczny; 5 
lub więcej końcówek masujących; 1x bateria pudełko z 

1 Szt.   SPR-1 
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tworzywa sztucznego 

23.  

Papier ksero A4 80g. RYZA. Do stosowania w urządzeniach 
biurowych dowolnego rodzaju - drukarkach atramentowych, 
laserowych - przystosowanych do dwustronnych i 
jednostronnych prac o wysokich nakładach, 
kserokopiarkach, faksach czy urządzeniach wielofunkcyjnych.  

5 ryza   SPR-1 

24.  

Gra Piotruś memory. Rozwijamy mowę i myślenie dziecka. 
Gry typu Memory i Piotruś z zestawem innych zabaw i 
ćwiczeń dla dzieci. zawierają 24 talie, które są 
posegregowane tematycznie w trzech zestawach. W każdej 
talii znajduje się 13 par obrazków (i 1 para ,,Piotrusia"), które 
różnią się pomiędzy sobą co najmniej jednym szczegółem. 
Wszystkie talie posiadają 312 par obrazków. 

1 Szt.   SPR-1 

25.  

Logopedyczny Piotruś. Pakiet p, b, k, g, t, d, f, w. Pomoce do 
terapii logopedycznej. Karty można wykorzystać jako 
tradycyjną grę w Piotrusia lub w Memory. Każda talia kart 
zawiera obrazki oraz wyrazy do czytania z ćwiczoną głoską, 
która występuje w trzech pozycjach: nagłosie, śródgłosie i 
wygłosie. Pakiet ma 8 talii; każda talia zawiera 26 kart. 

1 Szt.   SPR-1 

26.  

Logopedyczne zabawy j l r - edukacyjne programy 
multimedialne. Program przeznaczony dla dzieci w wieku 4-9 
lat. Ćwiczenia zawarte w pakiecie ćwiczą u dzieci wymowę 
trudnych głosek, wspomagając terapię logopedyczną. 
Program ma za zadanie: stymulowanie ciekawości 
poznawczej, kreowanie i uwzględnianie alternatywnych 
możliwości wyboru, formułowanie hipotez, projektowanie, 
decydowanie o wyborze sposobu postępowania, rozwijanie 
umiejętności abstrahowania, wnioskowania i dedukowania, 
kształtowanie myślenia strategicznego, uczenie 
współdziałania w grupie (wspólne przygotowywanie 
projektów), stymulowanie zaradności, życiowego sprytu i 
przedsiębiorczości. 

1 
Szt.   SPR-1 

27.  

Logopedyczne zabawy ś ź ć dź - edukacyjne programy 
multimedialne. Oprogramowanie przeznaczone dla dzieci w 
wieku 4-9 lat. Ćwiczenia zawarte w pakiecie ćwiczą u dzieci 
wymowę trudnych głosek, wspomagając terapię 
logopedyczną. Program ma za zadanie: stymulowanie 
ciekawości poznawczej, kreowanie i uwzględnianie 
alternatywnych możliwości wyboru, formułowanie hipotez, 
projektowanie, decydowanie o wyborze sposobu 
postępowania, rozwijanie umiejętności abstrahowania, 
wnioskowania i dedukowania, kształtowanie myślenia 
strategicznego, uczenie współdziałania w grupie (wspólne 
przygotowywanie projektów), stymulowanie zaradności, 
życiowego sprytu i przedsiębiorczości. 

1 
Szt.   SPR-1 

28.  

Logopedyczne zabawy s z c dz - edukacyjne programy 
multimedialne. Oprogramowanie przeznaczone dla dzieci w 
wieku 4-9 lat. Ćwiczenia zawarte w pakiecie ćwiczą u dzieci 
wymowę trudnych głosek, wspomagając terapię 
logopedyczną. Program ma za zadanie: stymulowanie 
ciekawości poznawczej, kreowanie i uwzględnianie 
alternatywnych możliwości wyboru, formułowanie hipotez, 
projektowanie, decydowanie o wyborze sposobu 
postępowania, rozwijanie umiejętności abstrahowania, 
wnioskowania i dedukowania, kształtowanie myślenia 
strategicznego, uczenie współdziałania w grupie (wspólne 
przygotowywanie projektów), stymulowanie zaradności, 
życiowego sprytu i przedsiębiorczości. 

1 
Szt.   SPR-1 

29.  

Logopedyczne zabawy sz ż cz dź - edukacyjne programy 
multimedialne. Oprogramowanie przeznaczone dla dzieci w 
wieku 4-9 lat. Ćwiczenia zawarte w pakiecie ćwiczą u dzieci 
wymowę trudnych głosek, wspomagając terapię 
logopedyczną. Program ma za zadanie: stymulowanie 
ciekawości poznawczej, kreowanie i uwzględnianie 
alternatywnych możliwości wyboru, formułowanie hipotez, 
projektowanie, decydowanie o wyborze sposobu 

1 
Szt.   SPR-1 
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postępowania, rozwijanie umiejętności abstrahowania, 
wnioskowania i dedukowania, kształtowanie myślenia 
strategicznego, uczenie współdziałania w grupie (wspólne 
przygotowywanie projektów), stymulowanie zaradności, 
życiowego sprytu i przedsiębiorczości. 

30.  

Głośniki komputerowe zewnętrzne. Wymiary max. (W x S x 
G) 200,0 x 100,0 x150,0 mm; Pasmo przenoszenia 80Hz ~ 
20kHz; Konfiguracja- System 2.0; Typ złącza - Wejście Aux. 
Dwie kolumny głośnikowe. Przewód stereofoniczny z 
wtykiem mini jack 3,5mm. Zasilacz sieciowy. Instrukcja 
obsługi. GWARANCJA min 2 lata. Stereofoniczne głośnik 
dwudrożnej konstrukcji z wysokiej jakości głośnikami 
wysokotonowymi i efektywnymi nisko-siedmiotonowymi o 
średnicy ok 10 cm. Rozwiązania akustyczne wzmacniające 
niższe tony poprzez przenoszenie ciśnienia akustycznego z 
wnętrza obudowy na zewnątrz gdzie poprawia efektywność 
głośnika niskotonowego. Ekranowane magnetycznie, można 
ustawiać obok monitora PC lub telewizora. Gniazdo 
słuchawkowe i dodatkowe wejście liniowe. Oddzielna 
regulacja głośności i basów. 

2 
Szt.   

SPB-1; 
SPR-1 

31.  

Mikrofon Jednokierunkowy. Interfejs MiniJack (3.5 mm), 
Przewód min. 2.5 m. Maks. pasmo przenoszenia [Hz] 16000. 
Min. pasmo przenoszenia [Hz] 50. Funkcja wyciszenia. 
Sposób mocowania - na statywie. Waga [g] do 250. Wymiary 
(WxS/G) max [mm]: 250x100/75. Okres gwarancji min 
24 miesiące. Załączone wyposażenie : Adapter 2x3.5mm - 
3.5 mm, statyw . 

2 
Szt.   

SPB-1; 
SPR-1 

 
RAZEM  

  
   

2. Oświadczam (y), że  

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

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

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

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

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

6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i 
zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 3. 

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

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

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z 
art.233kk oraz 305 kk 
 
 

 

 

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

(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1d do zapytania ofertowego znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 4 

DANE WYKONAWCY 

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

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

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

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

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

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję 

związaną z przedmiotowym postępowaniem 

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

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

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

Zakup i dostawa tabletów edukacyjnych dla uczniów. Pozycja budżetowa 35. Postępowanie znak 

ZO 5/JS/FRWIM/2019 

składam(y) niniejszą ofertę: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4 i na warunkach płatności 
określonych w zapytaniu ofertowym za łączną cenę: ……………………………………………………. PLN brutto (słownie: 
……………………………………………………………………………………………………………… zł ……………………/100 brutto), zgodnie 
z załączoną kalkulacją szczegółową. 

2. Oferowany okres przedłużenia gwarancji i rękojmi w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji i rękojmi 
dla wszystkich pomocy wskazanych w załączniku nr 1d do ZO 5/JS/FRWIM/2019 wynosi …………………… miesięcy. 

3. Oświadczam (y), że  

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

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

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

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

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

6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego 
i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 4. 

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

4. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy 
.............................................................................................  
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Lp. Przedmiot oraz opis i specyfikacja wymaganych przez zamawiającego MINIMALNYCH parametrów technicznych Oświadczenie Wykonawcy 

 TABLET EDUKACYJNY 5 szt. Parametry 
oferowanego 

urządzenia 

URZĄDZENIA OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Producent i model oraz oceniane 
parametry 

 Wymagania minimalne: Liczba, opis 

lub TAK/NIE 

A. Producent  
...................................................................................................................... 

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

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

1.  pamięć RAM - 1GB,  

2.  przekątna ekranu - 7 cali  

3.  procesor dedykowany do pracy w urządzeniach typu tablet, min. czterordzeniowy, taktowany min - 1,0 GHz,   

4.  pamięć wewnętrzna - min. 8 GB,  

5.  wyświetlacz min. 1280 x 800 pikseli   

6.  system Android 5.0 lub równoważny (lub nowszy)  

7.  Bluetooth 4.0  

8.  Wi-Fi (802.11b/g/n)  

9.  Wbudowany odbiornik GPS  

10.  Pojemność baterii min. 4000 mAh  

11.  Dodatkowa osłona/pokrowiec ochronny  

12.  Dodatkowe szkło ochronne na ekran z montażem  

13.  Gwarancja: min. 2-letnia gwarancja producenta door to door. Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w 

miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta. 

 

1. Wymieniony w niniejszym załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 
2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 

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

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

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

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

5) Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem ogólnodostępnego serwisu internetowego producenta. Dostęp ten nie może być ograniczony poprzez wymogi 
logowania, zakładania kont użytkownika, czy też hasła lub inne formy ograniczające swobodny dostęp do sterowników po wskazaniu/wyborze modelu urządzenia.  

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

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

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

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

10) Wykonawca musi podczas dostaw uwzględnić specyfikę pracy placówek, do których dostarcza sprzęt, tj. konieczność dostaw po godzinach przebywania dzieci w salach przedszkolnych lub uzgodnienia przebiegu 
dostawy i montażu tak żeby nie zwiększać ryzyka wypadku w placówkach objętych dostawami. Ponadto dostarczany w ramach niniejszego ZO sprzęt musi być skonstruowany, spasowany i zamontowany tak, aby 
nie było ryzyka zranień i innych uszkodzeń ciała korzystających z niego dzieci. W szczególności dotyczy to cech obudowy urządzeń i połączeń elektrycznych.  
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Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej 

z art.233kk oraz 305 kk 

 

 

 

 

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

(podpis(y) osób uprawnionych         (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1e do zapytania ofertowego znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 5 

 

DANE WYKONAWCY 

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

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

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

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

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

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję 

związaną z przedmiotowym postępowaniem 

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

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

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

Pomoce do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Pozycja budżetowa 31. Postępowanie znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019 

składam(y) niniejszą ofertę: 

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

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

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

załączoną kalkulacją szczegółową: 

Lp. Przedmiot zamówienia  Ilość j.m. 

Jednostko
wa Cena 

ryczałtow
a brutto 

Wartość brutto 
(kol.4x6) 

Podział dostaw 
(punkt odbioru – 

ilość na punkt) 

1 2 4 5 6 7 8 

1.  

Kostki Zmysłowe W Woreczku. Zestaw 9 drewnianych 
klocków o różnych kolorach, powierzchniach i wydających 
różne dźwięki.W woreczku znajdują się 3 klocki do 
rozróżniania dotykiem, 3 - wzrokiem i 3 - słuchem.   

1    
SPB-1 

2.  

Zestaw 240 drewnianych, kolorowych klocków w kształcie 
okręgu z nacięciami, które pozwalają na prostopadłe 
połączenie dwóch klocków. Wymiary: średnica jednego 
klocka to ok 5cm.   

1    
SPB-1 

3.  

Klocki Litery i Cyfry + Mata. Zestaw kolorowych, drewnianych 
klocków szcześciennych z matą do zabawy, zawiera 40 
elementów – sześcianów z umieszczonymi na ich ścianach 
litrami i cyframi. Można z nich, tworzyć budowle, wieże czy 
domki, a przy okazji uczą one rozpoznawania liter, zarówno 
pisanych, jak i drukowanych, małych i wielkich, a także cyfr, 

1 
 

  
SPB-1 
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w tym także wyrażonych kropkami jak na kostkach domina. 
Klocki znajdują się w otwartym materiałowym pudełku z 
uchwytami. Po rozłożeniu tworzy ono wygodną matę do 
zabawy o wymiarach około 60 na 60 cm. Jest ona z jednej 
strony niebieska z kolejnymi literami alfabetu i cyframi od 0 
do 10, z drugiej zaś zdobią ją kolorowe kwadraty z różnymi 
znakami w przypadkowej kolejności.  Mata łatwa w 
pielęgnacji i czyszczeniu. Wiek dziecka: 2-6 lat. Liczba 
elementów minimum: 40 + mata. Materiał: drewno/farby 
wodne, tkanina.  Wymiary klocka: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm, mata 
minimum – 60 x 60 cm. Bezpieczeństwo i jakość: EN71-1; 
EN71-2, EN71-3. 

4.  

Pudełka dźwiekowe. Komplet dwóch pudełek: czerwonego 
oraz niebieskiego, w każdym znajduje się po 6 różnych 
dźwięków. Dzieci tworzą pary o kolorze pola czerwony-
niebieski o takich samych generowanych dźwiękach. Dzięki 
pracy z pudełkami dźwiękowymi, dzieci rozwijają 
postrzeganie różnic w percepcji dźwięku.  

1 
 

  
SPB-1 

5.  
Zestaw drewnianych pudełek  wydające różne dźwięki. 
Wykonane z litego drewna najwyższej jakości. W skład 
zestawu wchodzi 12 pudełek.  

1 
 

  
SPB-1 

6.  
Zestaw zawierający min. 8 sztuk buteleczek zapachowych 
oraz drewnianą podstawkę. 

1 
 

  
SPB-1 

7.  

piankowe kuleczki lekkie i przyjemne w dotyku, które łatwo 
łączą się ze sobą bez użycia kleju. Nie brudzą rąk. Pozwalają 
tworzyć wiele nowych kształtów, przez co rozwijają 
wyobraźnię, kreatywność i motorykę rąk.  
• 8 szt. • 8 kolorów • wym. 17 x 9 x 6 cm 

1 
 

  
SPB-1 

8.  

zestaw stolikowy kredek w drewnianej oprawie,  10 kolorów 
(żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, 
jasnozielony, jasny i ciemny niebieski, brązowy, czarny) • po 
6 sztuk każdego koloru • dł. 12 cm • śr. rysika 0,5 cm • wym. 
pudełka 13 x 12 x 7 cm. 

2 
 

  
SPB-2 

9.  

zestaw filcowych arkuszy  o wym. 22,9 x 15,3 x 0,1 cm. • 10 
kolorów (biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, 
fioletowy, turkusowy, niebieski, jasnozielony i zielony) • 100 
szt. (po 10 z każdego koloru). 

2 
 

  
SPB-2 

10.  

piasek łatwo poddajeący się modelowaniu do tego jego 
ciągły ruch działa bardzo relaksująco.Narzędzie 
terapeutyczne, które może być stosowane w terapii SI, przy 
nadwrażliwości dotykowej, przywzmocnieniu pracy rączki. 
Piasek nigdy nie zasycha, jest bezpieczny (w 98% składa się z 
czystego piasku, 2% to opatentowany polimer wiążący 
masę).Opakowanie 2,5 kg . 

2 
 

  
SPB-2 

11.  
Foremki -  2 komplety cyfr 0-9 . 6 symboli matematycznych. 
Wymiary. ok. 9 x 7 cm. 

2 
 

  
SPB-2 

12.  

Zestaw elementów. Zestaw zawiera szeroki wybór 
elementów uzupełniających prace plastyczne, a także 
produkty takie jak: dziurkacze, nożyczki czy palety: Kółka do 
origami-zestaw mix, 2800 szt. 1 kpl. Dziurkacz mały-gwiazdka 
2 szt. Dziurkacz mały-samochód 1 szt. Dziurkacz mały-
choinka 1 szt. Dziurkacz mały-miś 2 szt. Dziurkacz mały-listek 
2 szt. Dziurkacz mały-serce 1 szt. Dziurkacz mały-kwiatek 1 
szt. Nożyczki 3 wzorki, 3 szt. 1 kpl. Paletka do farb 10 szt. 
Brokat różnokolorowy 1 szt. Brokat złoty 1 szt. Brokat 
srebrny 1 szt. Brokat czerwony 1 szt. Brokat zielony 1 szt. 
Patyczki kolorowe, 50 szt. 1 kpl. Oczy czarne, 100 szt. 1 kpl. 
Pompony, 100 szt. 1 kpl. Piórka małe 1 kpl. Małe kształty 
piankowe-serca, 200 szt. 1 kpl. Kwiatki fantazyjne, 200 szt. 1 
kpl. Drut cienki, 110 szt. 1 kpl. 
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13.  

Plastelina zestaw przedszkolny.  180 laseczek plasteliny. 
Zestaw przedszkolny zawiera 12 kolorów plasteliny w 
intensywnych kolorach po 15 sztuk każdy. Plastelina bardzo 
plastyczna i miękka dzięki czemu małe dzieci chętnie po nią 
sięgają rozwijając swoją wyobraźnie, koncentracje czy 
wytrwałość. Łatwość lepienia plasteliny, nie klei się do rąk. 
Waga 2,8 kg; 12 kolorów po 15 szt.; śr. 1,3 cm; dł. 7,7 cm 
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14.  

Klej czarodziejski 500 g. Klej wielofunkcyjny, gęsty, 
bezpieczny i nietoksyczny. Klei większość porowatych 
powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a także drewno i 
ceramikę. Po wyschnięciu robi się przezroczysty. Stosowanie 
na czystych, suchych powierzchniach w temperaturze 
powyżej 15 stopni. W przypadku drewna i ceramiki do 
wyschnięcia co najmniej 35 min. Poj. 500 g 

2 
   SPB-2 

15.  

Piramida ortograficzna - zasady pisowni języka polskiego. 
Piramida  rozwija u dziecka zdolność myślenia i 
zapamiętywania, uczy wytrwałości, wzmacnia koncentrację i 
skutecznie pomaga przezwyciężyć trudności w procesie 
uczenia się. Budowanie piramidy odbywa się na zasadzie gry 
w domino, w efekcie rozwiązania wszystkich zadań 
otrzymuje się piramidę. Wstęp do nauki zasad 
ortograficznych, stanowi wartościową pomoc w nauce reguł 
pisowni języka polskiego. W tej pomocy dzieci na podstawie 
30 zadań uczą się prawidłowej pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, 
ch, h. 25 trójkątów; od 6 lat. 

1 
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16.  

Piramida ortograficzna - ó-u, rz-ż, ch-h - wymienne. Zawarty 
w pomocy materiał ćwiczeniowy utrwala poznane zasady 
ortograficzne dzięki zastosowaniu przykładów z : ó, u, rz, ż, 
ch, h wymiennych. W tej pomocy dzieci na podstawie 30 
zadań uczą się prawidłowej pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, 
h - wymiennej. 25 trójkątów. Od 6 lat. 
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17.  

Posłuchaj/zobacz, zapamiętaj, ułóż. Do ćwiczeń pamięci, 
uwagi słuchowej i wzbogacania słownictwa. Pomoc składa 
się z pasków kontrolnych z ilustracjami w liczbie od 1 do 5 
oraz pojedynczych obrazków odpowiadających ilustracjom 
na kolejnych paskach. Zadaniem dziecka jest, po usłyszeniu 
nazw/zobaczeniu ilustracji, z pojedynczych obrazków ułożyć 
taką samą sekwencję, a następnie sprawdzić poprawność 
wykonanego zadania poprzez porównanie z paskiem 
kontrolnym. Pomoc składa się z 5 zestawów: zestaw 1 - 
pojedyncze obrazki (każdy w 2 egzemplarzach) - 16 szt.; 
zestaw 2 - na pasku kontrolnym 2 obrazki, 16 pojedynczych 
obrazków; zestaw 3 - na pasku kontrolnym 3 obrazki, 24 
pojedyncze obrazki; zestaw 4 - na pasku kontrolnym 4 
obrazki, 32 pojedyncze obrazki; zestaw 5 - na pasku 
kontrolnym 5 obrazków, 40 pojedynczych obrazków.  
W celu ułatwienia pracy z poszczególnymi zestawami w 
prawym górnym rogu każdego obrazka/paska znajduje się 
numer zestawu, do którego on należy. Od 3 lat. 
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18.  
Badanie tempa i techniki czytania; Bronisław Rocławski. 
Książka. Wymiary: 200x145; Ilość stron: 78; ISBN: 978-83-
86804-92-4 
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19.  

Kolorowe przewlekanki zestaw. Kolorowe karty z zabawnymi 
ilustracjami do zabaw usprawniających motorykę rąk i 
koordynację wzrokowo - ruchową. Karty z tworzywa 
sztucznego są trwałe i łatwe do utrzymania w czystości. 12 
kart o wym. 16 x 16 cm. 12 sznureczków, od 3 lat 
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20.  
Kartonowe wyszywanki. 10 kartoników A5. 5 szt. Włóczek. 
10 kolorowych igiełek z tworzywa sztucznego. 
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21.  

Kartony do wyszywania ze wzorem. Arkusze kartonu z 
wytłoczonymi dziurkami i nadrukowanymi wzorami. 
Ułatwiają wyszywanie. 40 szt. Wym. 17,5 x 24,5 cm . 300 
g/m2 
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22.  

Zestaw do języka polskiego. Funkcjonalna pomoc 
dydaktyczna, dla nauczycieli szkół podstawowych w klasach 
4-6. Program zawiera zasoby i scenariusze lekcyjne. Zestaw 
jest bazą pomysłów na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 
narzędzi multimedialnych. Praca z programem to połączenie 
nowoczesnych metod prezentacji materiału (animacji, 
filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć) z 
interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki którym podstawowa 
wiedza jest przyswajana przez dzieci szybko i efektywnie. 
Załączone scenariusze lekcji: zbiór pomysłów obrazujących, 
jak efektywnie stosować multimedia podczas zajęć z grupą 
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dzieci. 36 zagadnień wraz z dołączonymi scenariuszami lekcji 
w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF). Około 50 
animacji i ilustracji. Ponad 100 symulacji, ćwiczeń 
interaktywnych, prezentacji i filmów. Filmy instruktażowe 
(obsługa tablicy interaktywnej, praca z programem i inne). 
Możliwość zainstalowania programu niezależnie na 6 
stanowiskach komputerowych. Program oferuje dwa tryby 
pracy. Opcja pracy z programem w trybie „Pracuj z lekcją" 
umożliwia komfortowe zapoznanie się z materiałami 
multimedialnymi, przygotowanie lekcji według własnego 
pomysłu, a następnie zaprezentowanie finalnej i 
dopracowanej wersji uczniom na urządzeniach 
multimedialnych. Scenariusze lekcji zamieszczone w aplikacji 
oraz dołączone do płyty w formie drukowanej to źródło 
pomysłów na efektywne wykorzystanie zasobów 
multimedialnych dostępnych w programie. Dodatkowa 
książeczka prezentująca zasoby multimedialne wykorzystane 
w aplikacji wraz z ich opisami, ułatwia znalezienie 
materiałów, które mogą zostać wykorzystane podczas lekcji. 
Tematy: 1. Świat opisany- odmiana i funkcje przymiotników 
w wypowiedzi 2. Postaci pozytywne i czarne charaktery w 
baśniach Andersena 3. Niezwykła podróż bohaterów baśni „ 
Królowa Śniegu”- wokół najważniejszych wątków 
fabularnych opowieści 4. Charakterystyka postaci w powieści 
„ W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza 5. Ruchome 
obrazy- film jako dzieło artystyczne 6. Narrator w baśni, 
komiksie i filmie 7. Słowa i znaki- interpunkcja w wypowiedzi 
8. Miejsce wydarzeń- przestrzeń w utworze literackim 9. 
Przesłanie baśni Hansa Christiana Andersena 10. Zdarzenia 
prawdopodobne a fikcja literacka w baśni 11. Wyobraźnia 
twórcy- między baśnią a rzeczywistością 12. Co przedstawia 
obraz? Opis dzieł malarskich 13. Walka dobra ze złem jako 
odwieczny temat literacki 14. Teatr dawniej i dziś 15. Na 
scenie i na widowni- moja pierwsza wizyta w teatrze 16. 
Pinokio-prawdziwy chłopiec czy drewniany pajacyk? 17. W 
świecie ptaków- artystyczny obraz przyrody 18. Od 
magicznej sztuki do prawdziwych czarów w literaturze i 
sztuce 19. Przeszłość jest także odległą krainą. Opis miejsc i 
postaci z dawnych epok 20. Swobodna rozmowa a dialog 
literacki - podobieństwa i różnice. 

23.  

Poznajemy sylaby zamknięte. Każda z sylab znajduje się na 
osobnym kartoniku, co pozwala na swobodne 
manipulowanie nimi podczas ćwiczeń oraz dostosowanie 
materiału do indywidualnych możliwości dziecka. Sylaby 
przedstawione są przy pomocy wielkich liter drukowanych. 
Zestawy można wykorzystać do ćwiczeń kinestezji 
artykulacyjnej, doskonalenia umiejętności rozpoznawania, 
porównywania, odczytywania i różnicowania sylab oraz 
zabaw słowotwórczych, np. tworzenia wyrazów z daną 
sylabą. 236 kart o wym. 10,5 x 7,4 cm. 60 żetonów w 3 
kolorach (20 x 3) - do oznaczania samogłosek i spółgłosek w 
sylabach. Od 3 lat. 
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24.  

Poznajemy sylaby otwarte. Każda z sylab znajduje się na 
osobnym kartoniku, co pozwala na swobodne 
manipulowanie nimi podczas ćwiczeń oraz dostosowanie 
materiału do indywidualnych możliwości dziecka. Sylaby 
przedstawione są przy pomocy wielkich liter drukowanych. 
Zestawy można wykorzystać do ćwiczeń kinestezji 
artykulacyjnej, doskonalenia umiejętności rozpoznawania, 
porównywania, odczytywania i różnicowania sylab oraz 
zabaw słowotwórczych, np. tworzenia wyrazów z daną 
sylabą. 254 karty o wym. 10,5 x 7,4 cm. 80 żetonów w 4 
kolorach (20 x 4) - do oznaczania samogłosek, spółgłosek 
oraz głoski/litery „i” pełniącej rolę zmiękczenia w sylabie. Od 
3 lat 
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25.  
Poznajemy sylaby otwarte z grupą spółgłoskową. ażda z 
sylab znajduje się na osobnym kartoniku, co pozwala na 
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swobodne manipulowanie nimi podczas ćwiczeń oraz 
dostosowanie materiału do indywidualnych możliwości 
dziecka. Sylaby przedstawione są przy pomocy wielkich liter 
drukowanych. Zestawy można wykorzystać do ćwiczeń 
kinestezji artykulacyjnej, doskonalenia umiejętności 
rozpoznawania, porównywania, odczytywania i różnicowania 
sylab oraz zabaw słowotwórczych, np. tworzenia wyrazów z 
daną sylabą. 123 karty o wym. 10,5 x 7,4 cm. 60 żetonów w 4 
kolorach do oznaczania samogłosek, spółgłosek oraz 
głoski/litery „i” pełniącej rolę zmiękczenia w sylabie. Od 3 
lat. 

26.  

Ułamkowy Flip. Flip, który na swoich kartach przedstawia 
ułamki zwykłe, procenty, ułamkowe części okręgu oraz 
całości, w łatwy i przyjazny sposób pomoże zrozumieć 
matematyczny świat ułamków. 4 moduły łączone, każdy o 
wym. 15 cm. Od 6 lat. 

1    
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27.  

Pierwsze ułamki - domino. Duże elementy z tworzywa 
sztucznego i żywe kolory domina zachęcają do nauki 
ułamków. Poszczególne części całości wyrażone są cyfrą oraz 
obrazkiem, które należy dopasować do siebie. Graficzna 
prezentacja ułamka pozwala na łatwe wprowadzenie 
zagadnienia oraz utrwalenie zdobytej wiedzy. 24 elem. o 
wym. 6 x 12 cm. 
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28.  

Tabliczka do ćwiczeń oburącz Trójkąty. Oryginalna pomoc do 
ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na płytkach wyżłobione są dwa 
identyczne wzory w lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka 
jest wodzenie po wzorze za pomocą specjalnych patyczków. 
Wykonane z płyty MDF. Wym. 41,5 x 22 cm. 
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29.  

Krótkie opowiadania do ćwiczeń rozumienia i czytania cz. 1. 
Krótkie opowiadania do ćwiczeń rozumienia i czytania to 
pomoc edukacyjna, składająca się ze zbioru opowiadań do 
odsłuchiwania lub samodzielnego czytania przez dziecko od 
lat 3. Tekst zawarty w pomocy jest zapisany dwoma 
kolorami, z podziałem wyrazów na sylaby, przy zachowaniu 
zasady rozdzielania spółgłosek. Dodatkowo do każdego 
opowiadania dołączone są zadania w formie pięciu kart 
pracy, które dziecko wykonuje po jego wysłuchaniu. Tytuły 
opowiadań: W ogrodzie; Na wsi; W sklepie; Pokój z 
zabawkami; Urodziny Oli. 
Pomoc edukacyjna ułatwia realizację założeń ustawy 
programowej w zakresie rozumienia czytanego tekstu oraz 
sprawnego komunikowanie się w języku polskim. 
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30.  

Pakiet - operacje myślowe i pamięć. Zawiera: Zapamiętaj, 
pokaż, 1 szt. Paluszek - zabawka edukacyjna, 1 szt. Jak to się 
stało , 1 szt. Rodzina - historyjki obrazkowe, 1 szt. Memo - 
Proste sposoby na ochronę przyrody, 1 szt. Opis składników 
zestawu: Zapamiętaj, pokaż…, 1 szt. Ćwiczenia w 
naśladowaniu, rozpoznawaniu i nazywaniu czynności oraz w 
zapamiętywaniu sekwencji ruchowych. Karty, na których 
zostały przedstawione w symboliczny sposób czynności, 
można wykorzystać do pracy z grupą dzieci, ale także w 
pracy indywidualnej z jednym dzieckiem lub dorosłym. 
Urozmaiceniem ćwiczeń mogą być zabawy z kostką 
(101215), sprzedawaną osobno. 24 karty o wym. 14,5 x 14,5 
cm. Paluszek - zabawka edukacyjna, 1 szt. Gra przeznaczona 
do celów edukacyjnych, wykorzystywana w terapii zaburzeń 
w sferach percepcji wzrokowej, motorycznej oraz 
koordynacji wzrokowo-ruchowej. Gra jest ukierunkowana na 
kształcenie i rozwój zdolności manualnych oraz rozwój 
zmysłów, stymulację i koordynację pracy obu półkul 
mózgowych. Celem gry jest wzmocnienie koncentracji i 
uwagi, odbiór sensoryczny, pobudzenie kreatywności oraz 
relaks. Gra polega na układaniu wzorów poprzez 
przesuwanie kulek umieszczonych w pudełku, przez otwory 
w spodniej części pojemnika. 18 kart zadań. Pojemnik, 24 
kuleczki,  instrukcja.  
Jak to się stało?, 1 szt. Gra ma na celu uświadamiać 
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dzieciom, jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania 
podstawowych zasad bezpieczeństwa. Składa się z 4 plansz 
magnetycznych formatu A3 przedstawiających sytuacje, w 
których konieczna jest interwencja przedstawicieli służb 
ratowniczych (strażaka, policjanta, lekarza oraz ratownika) 
oraz z 16 mniejszych magnetycznych obrazków (po 4 obrazki 
do każdej tabliczki), ukazujących niewłaściwe zachowania 
dzieci, które doprowadziły do groźnych wydarzeń. Zadaniem 
dzieci jest dobieranie małych obrazków do plansz według 
zasady przyczyna - skutek oraz opowiadanie historii. 4 
tabliczki A3; 16 magnetycznych obrazków. 
Rodzina - historyjki obrazkowe, 1 szt. Pomoc ukazuje cykl 
życia rodzinnego jako naturalnego procesu rozwojowego. 
Przedstawia etapy rozwoju rodziny - od chwili, gdy chłopak i 
dziewczyna poznają się, poprzez ich ślub, narodziny dzieci, aż 
do czasu odchodzenia dzieci z domu. Układanie i omawianie 
historyjki ma na celu uświadomienie dziecku, jak ważna jest 
rola rodziny, na jakim etapie rozwoju znajduje się jego 
własna rodzina. Ta sama historyjka przygotowana została w 
5 wersjach, by dodatkowo kształtować wśród dzieci poczucie 
akceptacji wobec osób niepełnosprawnych lub różniących się 
nieco swoim wyglądem. Gra może być wykorzystywana 
podczas pracy z dziećmi z różnych grup wiekowych, od 3. 
roku życia. Przydatna podczas zajęć indywidualnych i 
grupowych, zarówno dydaktycznych, jak i terapeutycznych. 
Celem jest uświadomienie roli rodziny w życiu każdego 
człowieka, zapoznanie z istotą cyklu życia rodziny oraz fazami 
jej rozwoju, uświadomienie etapu rozwoju, na którym 
znajduje się rodzina dziecka, nauka rozpoznawania, 
wyrażania i nazywania emocji, pomoc dziecku w 
akceptowaniu narodzin młodszego rodzeństwa, rozwój 
dojrzałości społecznej, poznawanie, rozumienie i 
zapamiętywanie norm społecznych, rozwijanie umiejętności 
akceptacji wobec odmiennego wyglądu, tolerancji wobec 
osób niepełnosprawnych, stymulowanie rozwoju myślenia 
przyczynowo-skutkowego, poszerzanie zasobu słownictwa, 
ćwiczenie budowania wypowiedzi ustnych, tworzenia 
historii, opowiadań, nauka układania dialogów i odgrywania 
ról. 55 kart o wym. 9,8 x 14,1 cm.  
Memo - Proste sposoby na ochronę przyrody, 1 szt. Gra 
prezentuje kilka sposobów na codzienne dbanie o 
środowisko przyrodnicze. Przyjazne postaci na obrazkach 
uczą, jak należy oszczędzać wodę, energię, segregować różne 
rodzaje odpadów, a także zachęcają do codziennego 
korzystania z roweru i toreb wielokrotnego użytku. Gra nie 
tylko ćwiczy pamięć dzieci, lecz również uświadamia, że 
nawet małe dziecko, poprzez swoje proekologiczne nawyki 
ma wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 32 
kartoniki o wym. 7,1 x 7,1 cm. 

31.  

Słowa i zdania. Podstawowym celem edukacji 
wczesnoszkolnej jest zapewnienie wszystkim uczniom 
warunków optymalnego rozwoju, w tym kształtowanie 
umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem 
ojczystym w mowie i piśmie.  
Umożliwia wzbogacanie i rozwijanie słownictwa dziecka. 
Pomoc edukacyjna przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 
lat i składa się z zestawu kart obejmujących materiał 
językowy do opanowania przez dziecko. Materiał został 
podzielony na kategorie nadrzędne. Każda karta jest 
podzielona jest na dwie części: - pierwsza część składa się z 
rysunków przykładowych desygnatów należących do danej 
kategorii nadrzędnej,- druga część to miejsce, w którym 
dzieci mogą samodzielnie dorysować lub wkleić inne rysunki 
przedstawiające przedmioty z omawianej kategorii. 
Zadaniem dziecka jest ułożenie zdania składającego się z tylu 
wyrazów, ile ma zaznaczonych kółek na pasku kontrolnym. 
Wypowiadając każde kolejne słowo zdania dotyka palcem 
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jednego kółka. W skład produktu wchodzą 22 karty formatu 
A4 oraz wzory do budowy zdań o różnej długości. Od 3 lat. 

32.  

Klocki balansujące. Przez co zamawiający rozumie klocki 
drewniane w kształcie zwierząt występujących w cyrku. 
Szerokość kloców pozwala na ustawianie ich na sobie w 
bardzo niestabilne kształty.  Zabawa polega na tym by 
poustawiać je tak na sobie by zachować równowagę i żeby 
żadne nie spadło. Dziecko uczy się koordynacji ruchów. 
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33.  
Drewniane koraliki do nawlekania na sznurek. Zestaw 
zawierać powinien  4 sznurki oraz ok. 160 drewnianych 
koralików w różnych kolorach i kształtach.  

1    
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34.  

Quiz ortograficzny. Karty z minimum 150 obrazków. Obrazki 
są podpisane, jednak trudności ortograficzne są ukryte. Karty 
podzielone na trzy grupy: wyrazy z "ó" i "u", "rz" i "ż", "h" i 
"ch". Gracze w trakcie gry deklarują, jaką literę trzeba 
wstawić, aby wyraz był w całości napisany poprawnie. Gdy 
wszyscy zadeklarują litery, można sprawdzić za pomocą 
czytnika, kto podał prawidłowe odpowiedzi, a kto się 
pomylił. Gra umożliwiająca wzrokowe zapamiętanie 
poszczególnych wyrazów, co jest kluczem do opanowania 
ortografii. Dołączony do instrukcji komentarz wyjaśnia 
zasady pisowni z "ó" i "u", "rz" i "ż", "h" i "ch". • min 30 
żetonów z literami • 80 żetoników- biedronek • 90 kart • 
czytnik z folii • dla 1-6 graczy  
• od 7 do 12 lat.  

1    
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35.  

Moje układanki - Zestaw 3 (dwie sylaby: sylaba otwarta i 
zamknięta obudowana spółgłoskami). pomoce edukacyjne 
dla dzieci uczących się czytać. Dostosowane również dzieci z 
grupy ryzyka dysleksji. Zestawy zawierają materiał 
podzielony zgodnie z kolejnymi etapami symultaniczno-
sekwencyjnej metody wczesnej nauki czytania prof. Jagody 
Cieszyńskiej. Układanki skonstruowane tak, aby w formie 
zabawy wykorzystać wszystkie możliwości dziecka. Zestaw 
składa się z 21 kompletów. W skład każdego kompletu 
wchodzą następujące elementy:  obrazek,  przecięty obrazek 
z podpisem, podpis - cały wyraz do czytania globalnego, 
sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby, 
format: A5. 
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36.  

Wyrazy. Pomoc edukacyjna przeznaczona dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podczas zabawy, 
polegającej na układaniu z liter wyrazu pasującego do 
wybranego wcześniej obrazka, dzieci (przy współudziale 
starszego uczestnika) uczą się rozpoznawać i nazywać litery, 
układać z nich dowolne wyrazy lub wyrazy odpowiadające 
zamieszczonym w opakowaniu obrazkom. Dla 1-6 graczy od 
5 lat. 
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37.  

Bingo dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Gra o 
wymiarze edukacyjnym, którą można wykorzystać już z 
najmłodszymi dziećmi. Gra opiera się na zastosowaniu 
działań matematycznych, podczas których dziecko rozwijania 
umiejętności liczenia w pamięci. W grę może grać od 2 do 6 
graczy. Skład: 108 kartoników z działaniami (dodawanie - 
kolor czerwony i odejmowanie - kolor zielony); 2 zestawy po 
6 kart (dodawanie - kolor pomarańczowy i odejmowanie - 
kolor jasnozielony). Gra przeznaczona dla dzieci od 3 lat. 
Pomoc edukacyjna pomaga w realizowaniu założeń ustawy 
programowej w obszarze edukacji matematycznej. Ułatwia 
proces przekazu podstawowych pojęć i działań 
matematycznych oraz naukę liczenia, dodawania i 
odejmowania w pamięci. 
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38.  

Bingo dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Gra w 
Bingo z zastosowaniem działań matematycznych do 
rozwijania umiejętności liczenia w pamięci. Dla 2-6 graczy. 2 
zestawy po 6 kart (dodawanie i odejmowanie). 108 
kartoników z działaniami. Scenariusze zajęć na każdy miesiąc 
z wykorzystaniem pomocy udostępnione na stronie www. 
lub jako instrukcja do gry. Materiały zgodne z podstawą 
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programową. Od 5 lat. 

39.  

Układanka geometryczna. Pomoc zawiera karty ze wzorami. 
4 przedstawiają wzory zawierające obrysy wszystkich 
elementów składowych, 16 prezentuje wzory z zaznaczonym 
konturem zewnętrznym. Zawiera Kształty do układanki.  
Układanka rozwija wyobraźnię twórczą, spostrzegawczość 
wzrokową oraz planowanie przestrzenne. • 20 kart formatu 
A4. Od 3 lat. 

1    
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40.  

Figury geometryczne w przestrzeni. Zestaw do ćwiczeń 
polegających na ułożeniu z elementów prezentowanego na 
karcie wzoru. Dzieci uczą się relacji między przedmiotami w 
przestrzeni, rozumienia i stosowania pojęć wewnątrz, na 
zewnątrz, w środku, za, przed itp. klasyfikowania, symetrii, 
czy budowania figur. Pomoc uczy poprzez manipulowanie i 
porównywanie, wzbogaca słownictwo. Kolejne zadania 
ułożone są zgodnie z zasadą stopniowania trudności. 50 
fotografii o wym. 19,5 x 13,5 cm (25 dwustronnych kart). 14 
geometrycznych figur przestrzennych (stożek, 
prostopadłościan, ostrosłup itp.), 15 patyczków o dł. 15 cm,  
podstawki do prezentacji kart, od 4 lat. 
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41.  

Przybijanka duży zestaw. Zabawa z przybijanką polegająca na 
tworzeniu własnych konfiguracji z drewnianych kształtów za 
pomocą pinezek. Dziecko posługując się młoteczkiem 
przybija kształty. 4 tablice korkowe o wym. 25 x 15,5 cm, 4 
drewniane młoteczki, 4 karty wzorów, 200 drewnianych 
kształtów, 250 pinesek, plastikowe pudełko. 
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42.  

Bucik do nauki wiązania. Kolorowe buciki ze sznurówką 
ułatwią opanowanie umiejętności sznurowania obuwia. 
Wyrabiają zręczność palców i koordynację ruchu dłoni. Wym. 
21 x 8 x 9,5 cm; sznurówka o dł. 120 cm; z tworzywa 
sztucznego. 
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43.  

Wyprawka kreatywna. Zestaw różnorodnych produktów do 
urozmaicenia prac plastycznych dla całej grupy. Zawiera: 
Kółka do origami-zestaw mix, 2800 szt. 1 kpl. Duży mix 
kwadratów do origami, 2100 szt. 1 kpl. Pompony, 100 szt. 1 
kpl. Kolorowe druciki, 100 szt. 1 kpl. Oczka mix, 10 g  1 kpl. 
Piankowe kształty 1000 szt.  1 kpl. Przedszkolny blok 
rysunkowy A1, 30 ark.  1 kpl. Tektura falista kolorowa A4, 10 
ark. 1 kpl. Jednokolorowy papier przestrzenny, 3 ark. 1 kpl. 
Tektura strecz kolory, 5 ark. 1 kpl. Cekiny małe jesień-zima, 
40 g 1 kpl. Cekiny małe wiosna-lato, 40 g  1 kpl. Kulki 
styropianowe śr. 7 cm, 10 szt. 2 kpl.  
Brokatowe pudełeczko, 80 g 1 szt. Klej introligatorski, 60 g 1 
szt.  Zestaw brokatów różnokolorowych. Brokaty 
różnokolorowe - 6 szt. 
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44.  

Zestaw elementów. Zestaw zawiera szeroki wybór 
elementów uzupełniających prace plastyczne, a także 
produkty takie jak: dziurkacze, nożyczki czy palety: Kółka do 
origami-zestaw mix, 2800 szt. 1 kpl. Dziurkacz mały-gwiazdka 
2 szt. Dziurkacz mały-samochód 1 szt. Dziurkacz mały-
choinka 1 szt. Dziurkacz mały-miś 2 szt. Dziurkacz mały-listek 
2 szt. Dziurkacz mały-serce 1 szt. Dziurkacz mały-kwiatek 1 
szt. Nożyczki 3 wzorki, 3 szt. 1 kpl. Paletka do farb 10 szt. 
Brokat różnokolorowy 1 szt. Brokat złoty 1 szt. Brokat 
srebrny 1 szt. Brokat czerwony 1 szt. Brokat zielony 1 szt. 
Patyczki kolorowe, 50 szt. 1 kpl. Oczy czarne, 100 szt. 1 kpl. 
Pompony, 100 szt. 1 kpl. Piórka małe 1 kpl. Małe kształty 
piankowe-serca, 200 szt. 1 kpl. Kwiatki fantazyjne, 200 szt. 1 
kpl. Drut cienki, 110 szt. 1 kpl. 
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45.  

Plastelina zestaw przedszkolny.  180 laseczek plasteliny. 
Zestaw przedszkolny zawiera 12 kolorów plasteliny w 
intensywnych kolorach po 15 sztuk każdy. Plastelina bardzo 
plastyczna i miękka dzięki czemu małe dzieci chętnie po nią 
sięgają rozwijając swoją wyobraźnie, koncentracje czy 
wytrwałość. Łatwość lepienia plasteliny, nie klei się do rąk. 
Waga 2,8 kg; 12 kolorów po 15 szt.; śr. 1,3 cm; dł. 7,7 cm 
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46.  

Klej czarodziejski 500 g. Klej wielofunkcyjny, gęsty, 
bezpieczny i nietoksyczny. Klei większość porowatych 
powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a także drewno i 
ceramikę. Po wyschnięciu robi się przezroczysty. Stosowanie 
na czystych, suchych powierzchniach w temperaturze 
powyżej 15 stopni. W przypadku drewna i ceramiki do 
wyschnięcia co najmniej 35 min. Poj. 500 g 

2    
SPR-2 

47.  

Piramida ortograficzna - zasady pisowni języka polskiego. 
Piramida  rozwija u dziecka zdolność myślenia i 
zapamiętywania, uczy wytrwałości, wzmacnia koncentrację i 
skutecznie pomaga przezwyciężyć trudności w procesie 
uczenia się. Budowanie piramidy odbywa się na zasadzie gry 
w domino, w efekcie rozwiązania wszystkich zadań 
otrzymuje się piramidę. Wstęp do nauki zasad 
ortograficznych, stanowi wartościową pomoc w nauce reguł 
pisowni języka polskiego. W tej pomocy dzieci na podstawie 
30 zadań uczą się prawidłowej pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, 
ch, h. 25 trójkątów; od 6 lat. 
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48.  

Piramida ortograficzna - ó-u, rz-ż, ch-h - wymienne. Zawarty 
w pomocy materiał ćwiczeniowy utrwala poznane zasady 
ortograficzne dzięki zastosowaniu przykładów z : ó, u, rz, ż, 
ch, h wymiennych. W tej pomocy dzieci na podstawie 30 
zadań uczą się prawidłowej pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, 
h - wymiennej. 25 trójkątów. Od 6 lat. 
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49.  

Posłuchaj/zobacz, zapamiętaj, ułóż. Do ćwiczeń pamięci, 
uwagi słuchowej i wzbogacania słownictwa. Pomoc składa 
się z pasków kontrolnych z ilustracjami w liczbie od 1 do 5 
oraz pojedynczych obrazków odpowiadających ilustracjom 
na kolejnych paskach. Zadaniem dziecka jest, po usłyszeniu 
nazw/zobaczeniu ilustracji, z pojedynczych obrazków ułożyć 
taką samą sekwencję, a następnie sprawdzić poprawność 
wykonanego zadania poprzez porównanie z paskiem 
kontrolnym. Pomoc składa się z 5 zestawów: zestaw 1 - 
pojedyncze obrazki (każdy w 2 egzemplarzach) - 16 szt.; 
zestaw 2 - na pasku kontrolnym 2 obrazki, 16 pojedynczych 
obrazków; zestaw 3 - na pasku kontrolnym 3 obrazki, 24 
pojedyncze obrazki; zestaw 4 - na pasku kontrolnym 4 
obrazki, 32 pojedyncze obrazki; zestaw 5 - na pasku 
kontrolnym 5 obrazków, 40 pojedynczych obrazków.  
W celu ułatwienia pracy z poszczególnymi zestawami w 
prawym górnym rogu każdego obrazka/paska znajduje się 
numer zestawu, do którego on należy. Od 3 lat. 
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50.  
Badanie tempa i techniki czytania; Bronisław Rocławski. 
Książka. Wymiary: 200x145; Ilość stron: 78; ISBN: 978-83-
86804-92-4 
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51.  

Kolorowe przewlekanki zestaw. Kolorowe karty z zabawnymi 
ilustracjami do zabaw usprawniających motorykę rąk i 
koordynację wzrokowo - ruchową. Karty z tworzywa 
sztucznego są trwałe i łatwe do utrzymania w czystości. 12 
kart o wym. 16 x 16 cm. 12 sznureczków, od 3 lat 
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52.  
Kartonowe wyszywanki. 10 kartoników A5. 5 szt. Włóczek. 
10 kolorowych igiełek z tworzywa sztucznego. 
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53.  

Kartony do wyszywania ze wzorem. Arkusze kartonu z 
wytłoczonymi dziurkami i nadrukowanymi wzorami. 
Ułatwiają wyszywanie. 40 szt. Wym. 17,5 x 24,5 cm . 300 
g/m2 
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54.  

Zestaw do języka polskiego. Funkcjonalna pomoc 
dydaktyczna, dla nauczycieli szkół podstawowych w klasach 
4-6. Program zawiera zasoby i scenariusze lekcyjne. Zestaw 
jest bazą pomysłów na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 
narzędzi multimedialnych. Praca z programem to połączenie 
nowoczesnych metod prezentacji materiału (animacji, 
filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć) z 
interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki którym podstawowa 
wiedza jest przyswajana przez dzieci szybko i efektywnie. 
Załączone scenariusze lekcji: zbiór pomysłów obrazujących, 
jak efektywnie stosować multimedia podczas zajęć z grupą 

1    
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dzieci. 36 zagadnień wraz z dołączonymi scenariuszami lekcji 
w formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF). Około 50 
animacji i ilustracji. Ponad 100 symulacji, ćwiczeń 
interaktywnych, prezentacji i filmów. Filmy instruktażowe 
(obsługa tablicy interaktywnej, praca z programem i inne). 
Możliwość zainstalowania programu niezależnie na 6 
stanowiskach komputerowych. Program oferuje dwa tryby 
pracy. Opcja pracy z programem w trybie „Pracuj z lekcją" 
umożliwia komfortowe zapoznanie się z materiałami 
multimedialnymi, przygotowanie lekcji według własnego 
pomysłu, a następnie zaprezentowanie finalnej i 
dopracowanej wersji uczniom na urządzeniach 
multimedialnych. Scenariusze lekcji zamieszczone w aplikacji 
oraz dołączone do płyty w formie drukowanej to źródło 
pomysłów na efektywne wykorzystanie zasobów 
multimedialnych dostępnych w programie. Dodatkowa 
książeczka prezentująca zasoby multimedialne wykorzystane 
w aplikacji wraz z ich opisami, ułatwia znalezienie 
materiałów, które mogą zostać wykorzystane podczas lekcji. 
Tematy: 1. Świat opisany- odmiana i funkcje przymiotników 
w wypowiedzi 2. Postaci pozytywne i czarne charaktery w 
baśniach Andersena 3. Niezwykła podróż bohaterów baśni „ 
Królowa Śniegu”- wokół najważniejszych wątków 
fabularnych opowieści 4. Charakterystyka postaci w powieści 
„ W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza 5. Ruchome 
obrazy- film jako dzieło artystyczne 6. Narrator w baśni, 
komiksie i filmie 7. Słowa i znaki- interpunkcja w wypowiedzi 
8. Miejsce wydarzeń- przestrzeń w utworze literackim 9. 
Przesłanie baśni Hansa Christiana Andersena 10. Zdarzenia 
prawdopodobne a fikcja literacka w baśni 11. Wyobraźnia 
twórcy- między baśnią a rzeczywistością 12. Co przedstawia 
obraz? Opis dzieł malarskich 13. Walka dobra ze złem jako 
odwieczny temat literacki 14. Teatr dawniej i dziś 15. Na 
scenie i na widowni- moja pierwsza wizyta w teatrze 16. 
Pinokio-prawdziwy chłopiec czy drewniany pajacyk? 17. W 
świecie ptaków- artystyczny obraz przyrody 18. Od 
magicznej sztuki do prawdziwych czarów w literaturze i 
sztuce 19. Przeszłość jest także odległą krainą. Opis miejsc i 
postaci z dawnych epok 20. Swobodna rozmowa a dialog 
literacki - podobieństwa i różnice. 

55.  

Poznajemy sylaby zamknięte. Każda z sylab znajduje się na 
osobnym kartoniku, co pozwala na swobodne 
manipulowanie nimi podczas ćwiczeń oraz dostosowanie 
materiału do indywidualnych możliwości dziecka. Sylaby 
przedstawione są przy pomocy wielkich liter drukowanych. 
Zestawy można wykorzystać do ćwiczeń kinestezji 
artykulacyjnej, doskonalenia umiejętności rozpoznawania, 
porównywania, odczytywania i różnicowania sylab oraz 
zabaw słowotwórczych, np. tworzenia wyrazów z daną 
sylabą. 236 kart o wym. 10,5 x 7,4 cm. 60 żetonów w 3 
kolorach (20 x 3) - do oznaczania samogłosek i spółgłosek w 
sylabach. Od 3 lat. 
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56.  

Poznajemy sylaby otwarte. Każda z sylab znajduje się na 
osobnym kartoniku, co pozwala na swobodne 
manipulowanie nimi podczas ćwiczeń oraz dostosowanie 
materiału do indywidualnych możliwości dziecka. Sylaby 
przedstawione są przy pomocy wielkich liter drukowanych. 
Zestawy można wykorzystać do ćwiczeń kinestezji 
artykulacyjnej, doskonalenia umiejętności rozpoznawania, 
porównywania, odczytywania i różnicowania sylab oraz 
zabaw słowotwórczych, np. tworzenia wyrazów z daną 
sylabą. 254 karty o wym. 10,5 x 7,4 cm. 80 żetonów w 4 
kolorach (20 x 4) - do oznaczania samogłosek, spółgłosek 
oraz głoski/litery „i” pełniącej rolę zmiękczenia w sylabie. Od 
3 lat 
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57.  
Poznajemy sylaby otwarte z grupą spółgłoskową. każda z 
sylab znajduje się na osobnym kartoniku, co pozwala na 
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swobodne manipulowanie nimi podczas ćwiczeń oraz 
dostosowanie materiału do indywidualnych możliwości 
dziecka. Sylaby przedstawione są przy pomocy wielkich liter 
drukowanych. Zestawy można wykorzystać do ćwiczeń 
kinestezji artykulacyjnej, doskonalenia umiejętności 
rozpoznawania, porównywania, odczytywania i różnicowania 
sylab oraz zabaw słowotwórczych, np. tworzenia wyrazów z 
daną sylabą. 123 karty o wym. 10,5 x 7,4 cm. 60 żetonów w 4 
kolorach do oznaczania samogłosek, spółgłosek oraz 
głoski/litery „i” pełniącej rolę zmiękczenia w sylabie. Od 3 
lat. 

58.  

Ułamkowy Flip. Flip, który na swoich kartach przedstawia 
ułamki zwykłe, procenty, ułamkowe części okręgu oraz 
całości, w łatwy i przyjazny sposób pomoże zrozumieć 
matematyczny świat ułamków. 4 moduły łączone, każdy o 
wym. 15 cm. Od 6 lat. 
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59.  

Pierwsze ułamki - domino. Duże elementy z tworzywa 
sztucznego i żywe kolory domina zachęcają do nauki 
ułamków. Poszczególne części całości wyrażone są cyfrą oraz 
obrazkiem, które należy dopasować do siebie. Graficzna 
prezentacja ułamka pozwala na łatwe wprowadzenie 
zagadnienia oraz utrwalenie zdobytej wiedzy. 24 elem. o 
wym. 6 x 12 cm. 
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60.  

Tabliczka do ćwiczeń oburącz Trójkąty. Oryginalna pomoc do 
ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na płytkach wyżłobione są dwa 
identyczne wzory w lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka 
jest wodzenie po wzorze za pomocą specjalnych patyczków. 
Wykonane z płyty MDF. Wym. 41,5 x 22 cm. 
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61.  

Krótkie opowiadania do ćwiczeń rozumienia i czytania cz. 1. 
Krótkie opowiadania do ćwiczeń rozumienia i czytania to 
pomoc edukacyjna, składająca się ze zbioru opowiadań do 
odsłuchiwania lub samodzielnego czytania przez dziecko od 
lat 3. Tekst zawarty w pomocy jest zapisany dwoma 
kolorami, z podziałem wyrazów na sylaby, przy zachowaniu 
zasady rozdzielania spółgłosek. Dodatkowo do każdego 
opowiadania dołączone są zadania w formie pięciu kart 
pracy, które dziecko wykonuje po jego wysłuchaniu. Tytuły 
opowiadań: W ogrodzie; Na wsi; W sklepie; Pokój z 
zabawkami; Urodziny Oli. 
Pomoc edukacyjna ułatwia realizację założeń ustawy 
programowej w zakresie rozumienia czytanego tekstu oraz 
sprawnego komunikowanie się w języku polskim. 
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62.  

Pakiet - operacje myślowe i pamięć. Zawiera: Zapamiętaj, 
pokaż, 1 szt. Paluszek - zabawka edukacyjna, 1 szt. Jak to się 
stało , 1 szt. Rodzina - historyjki obrazkowe, 1 szt. Memo - 
Proste sposoby na ochronę przyrody, 1 szt. Opis składników 
zestawu: Zapamiętaj, pokaż…, 1 szt. Ćwiczenia w 
naśladowaniu, rozpoznawaniu i nazywaniu czynności oraz w 
zapamiętywaniu sekwencji ruchowych. Karty, na których 
zostały przedstawione w symboliczny sposób czynności, 
można wykorzystać do pracy z grupą dzieci, ale także w 
pracy indywidualnej z jednym dzieckiem lub dorosłym. 
Urozmaiceniem ćwiczeń mogą być zabawy z kostką 
(101215), sprzedawaną osobno. 24 karty o wym. 14,5 x 14,5 
cm. Paluszek - zabawka edukacyjna, 1 szt. Gra przeznaczona 
do celów edukacyjnych, wykorzystywana w terapii zaburzeń 
w sferach percepcji wzrokowej, motorycznej oraz 
koordynacji wzrokowo-ruchowej. Gra jest ukierunkowana na 
kształcenie i rozwój zdolności manualnych oraz rozwój 
zmysłów, stymulację i koordynację pracy obu półkul 
mózgowych. Celem gry jest wzmocnienie koncentracji i 
uwagi, odbiór sensoryczny, pobudzenie kreatywności oraz 
relaks. Gra polega na układaniu wzorów poprzez 
przesuwanie kulek umieszczonych w pudełku, przez otwory 
w spodniej części pojemnika. 18 kart zadań. Pojemnik, 24 
kuleczki,  instrukcja.  
Jak to się stało?, 1 szt. Gra ma na celu uświadamiać 

1    SPR-1 
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dzieciom, jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania 
podstawowych zasad bezpieczeństwa. Składa się z 4 plansz 
magnetycznych formatu A3 przedstawiających sytuacje, w 
których konieczna jest interwencja przedstawicieli służb 
ratowniczych (strażaka, policjanta, lekarza oraz ratownika) 
oraz z 16 mniejszych magnetycznych obrazków (po 4 obrazki 
do każdej tabliczki), ukazujących niewłaściwe zachowania 
dzieci, które doprowadziły do groźnych wydarzeń. Zadaniem 
dzieci jest dobieranie małych obrazków do plansz według 
zasady przyczyna - skutek oraz opowiadanie historii. 4 
tabliczki A3; 16 magnetycznych obrazków. 
Rodzina - historyjki obrazkowe, 1 szt. Pomoc ukazuje cykl 
życia rodzinnego jako naturalnego procesu rozwojowego. 
Przedstawia etapy rozwoju rodziny - od chwili, gdy chłopak i 
dziewczyna poznają się, poprzez ich ślub, narodziny dzieci, aż 
do czasu odchodzenia dzieci z domu. Układanie i omawianie 
historyjki ma na celu uświadomienie dziecku, jak ważna jest 
rola rodziny, na jakim etapie rozwoju znajduje się jego 
własna rodzina. Ta sama historyjka przygotowana została w 
5 wersjach, by dodatkowo kształtować wśród dzieci poczucie 
akceptacji wobec osób niepełnosprawnych lub różniących się 
nieco swoim wyglądem. Gra może być wykorzystywana 
podczas pracy z dziećmi z różnych grup wiekowych, od 3. 
roku życia. Przydatna podczas zajęć indywidualnych i 
grupowych, zarówno dydaktycznych, jak i terapeutycznych. 
Celem jest uświadomienie roli rodziny w życiu każdego 
człowieka, zapoznanie z istotą cyklu życia rodziny oraz fazami 
jej rozwoju, uświadomienie etapu rozwoju, na którym 
znajduje się rodzina dziecka, nauka rozpoznawania, 
wyrażania i nazywania emocji, pomoc dziecku w 
akceptowaniu narodzin młodszego rodzeństwa, rozwój 
dojrzałości społecznej, poznawanie, rozumienie i 
zapamiętywanie norm społecznych, rozwijanie umiejętności 
akceptacji wobec odmiennego wyglądu, tolerancji wobec 
osób niepełnosprawnych, stymulowanie rozwoju myślenia 
przyczynowo-skutkowego, poszerzanie zasobu słownictwa, 
ćwiczenie budowania wypowiedzi ustnych, tworzenia 
historii, opowiadań, nauka układania dialogów i odgrywania 
ról. 55 kart o wym. 9,8 x 14,1 cm.  
Memo - Proste sposoby na ochronę przyrody, 1 szt. Gra 
prezentuje kilka sposobów na codzienne dbanie o 
środowisko przyrodnicze. Przyjazne postaci na obrazkach 
uczą, jak należy oszczędzać wodę, energię, segregować różne 
rodzaje odpadów, a także zachęcają do codziennego 
korzystania z roweru i toreb wielokrotnego użytku. Gra nie 
tylko ćwiczy pamięć dzieci, lecz również uświadamia, że 
nawet małe dziecko, poprzez swoje proekologiczne nawyki 
ma wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 32 
kartoniki o wym. 7,1 x 7,1 cm. 

63.  

Słowa i zdania. Podstawowym celem edukacji 
wczesnoszkolnej jest zapewnienie wszystkim uczniom 
warunków optymalnego rozwoju, w tym kształtowanie 
umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem 
ojczystym w mowie i piśmie.  
Umożliwia wzbogacanie i rozwijanie słownictwa dziecka. 
Pomoc edukacyjna przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 
lat i składa się z zestawu kart obejmujących materiał 
językowy do opanowania przez dziecko. Materiał został 
podzielony na kategorie nadrzędne. Każda karta jest 
podzielona jest na dwie części: - pierwsza część składa się z 
rysunków przykładowych desygnatów należących do danej 
kategorii nadrzędnej,- druga część to miejsce, w którym 
dzieci mogą samodzielnie dorysować lub wkleić inne rysunki 
przedstawiające przedmioty z omawianej kategorii. 
Zadaniem dziecka jest ułożenie zdania składającego się z tylu 
wyrazów, ile ma zaznaczonych kółek na pasku kontrolnym. 
Wypowiadając każde kolejne słowo zdania dotyka palcem 

1    SPR-1 
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jednego kółka. W skład produktu wchodzą 22 karty formatu 
A4 oraz wzory do budowy zdań o różnej długości. Od 3 lat. 

 RAZEM       

2. Oświadczam (y), że  

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

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

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

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

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

6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i 
zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 5. 

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

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

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z 
art.233kk oraz 305 kk 
 
 

 

 

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

(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1f do zapytania ofertowego znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 6 

 

DANE WYKONAWCY 

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

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

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

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

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

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję 

związaną z przedmiotowym postępowaniem 

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

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

pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”; część 6. 

Pomoce do prowadzenia zajęć artystycznych - nagłośnienie, sprzęt muzyczny, akcesoria. Pozycja budżetowa 32. 

Postępowanie znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019 

składam(y) niniejszą ofertę: 

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

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

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

załączoną kalkulacją szczegółową: 

Lp. Przedmiot zamówienia  Ilość j.m. 

Jednostko
wa Cena 

ryczałtow
a brutto 

Wartość brutto 
(kol.4x6) 

Podział dostaw 
(punkt odbioru – 

ilość na punkt) 

1 2 4 5 6 7 8 

1.  

Dwukanałowy system bezprzewodowy UHF z mikrofonami 
do ręki. Odbiornik: Częstotliwość: 460-970MHz; T.H.D.: <1%; 
Czułość odbioru: -105dBm; Poziom odrzucenia kanału: 
>70dB. Zasilacz: DC 13-15V; 200mA (w zestawie). Wymiary 
maksymalne: 190 mm x 140 mm x 50mm. Nadajnik: 
Częstotliwość: UHF 460 - 970MHz; Modulacja: FM; 
Minimalna moc wyjściowa RF: 10 dBm; Maksymalne 
odchylenie: +/- 40KHz; Bateria: 2x1,5V AA lub akumulator 
pozwalające na min 2 godziny użytkowania bez ładowania. 
Wymiary max : 240mm x 50mm x 50mm. W zestawie: 
odbiornik - stacja, nadajnik - mikrofon do ręki (2 sztuki); 
zasilacz, przewody, bateria. 

2    
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2.  

Przewód gitarowy marki Fender z serii Performance o 
długości 3 metry lub o takich samych parametrach. 
Końcówki przewodu to jack prosty - jack prosty kątowy. 
Długość: 3 m; kolor: czarny. 

2    
SPB-1 
SPR-1 

3.  

Gitara elektro-akustyczna CD-60SCE Fender. lub o takich 
właściwościach jak ten model gitary. Przez co zamawiający 
rozumie: wbudowany przedwzmacniacz (z tunerem). 
Wcięcie ułatwiające dostęp do wyższych progów. Płyta 
wierzchnia wykonana z litego świerku. Kolor: Naturalny. 
Kształt korpusu: Dreadnought, Single Cutaway. Materiał 
korpusu: boki i tył mahoń, Top lity świerk. Rodzaj 
wykończenia: Połysk. Materiał gryfu: Mahoń. Menzura: 25.3" 
(643 mm). Podstrunnica: Palisander. Ilość strun: 6. Szerokość 
gryfu przy siodełku: 43 mm. Ilość progów: 20. Siodełko: 
Plastic. Potencjometry: Volume, Bass, Treble. Elektronika: 
Przedwzmacniacz Fishman CD lub o takich parametrach. 
Elektroakustyk. Mostek: Palisander. Wykończenie osprzętu: 
Chrom. Klucze: Chrome Die-Cast. 

2    
SPB-1 
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4.  
Pas do gitary Fender. Lub o takich parametrach: nylonowy 
lub parciany z regulacją. Szerokość 5 cm. Ze skórzanymi 
końcówkami. 

2    
SPB-1 
SPR-1 

5.  

POKROWIEC NA GITARĘ AKUSTYCZNĄ. Przez co zamawiający 
rozumie pokrowiec gitarowy o parametrach minimum: 
Materiał: Kodura 600D. Podszewka: Stylonowa. Pianka: 
20mm. Zamki: 10mm. Dwie kieszenie; Szelki 

2    
SPB-1 
SPR-1 

6.  

Stabilny, uniwersalny statyw gitarowy na gitary akustyczne 
lub elektryczne z regulowaną podporą na gryf. Wykończony 
miękkim tworzywem zabezpieczającym gitarę przed 
uszkodzeniem. Waga statywu max: 1,8 kg. Materiał: stal. 
Rozstaw nóg: 320mm. Wysokość: 370mm. Wysokość gryfu 
gitar pasujących do statywu: 400 - 680mm. Kolor: czarny. 

2    
SPB-1 
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7.  
Dzwonki chromatyczne 27 tonowe. Elektronicznie strojone. 
27 tonów. Dwie pełne oktawy z półtonami. Podstawa 
drewniana. W komplecie 2 pałeczki drewniane. 

2    
SPB-1 
SPR-1 

8.  

Flet prosty sopranowy barokowy. Strój: Barokowy C 
(angielski). Materiał: Grusza. Wykończenie: Ciemny lakier. 
Konstrukcja: Dwuczęściowy. Inne: Etui z tworzywa, Wycior 
do czyszczenia instrumentu. 

2    
SPB-1 
SPR-1 

9.  
Tuner elektroniczny. Tryby pracy: chromatyczny, gitarowy , 
basowy, skrzypcowy oraz ukulele. Wyświetlacz: kolorowy 
LCD. Receptor drgań: Klips piezo. Zasilanie: bateria 3V. 

2    
SPB-1 
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10.  

Wzmacniacz akustyczny 50W. Wzmacniacz gitarowy 
akustyczny.  Moc 50W. Głośniki: 2 x 8”. Kanały: 2. Volume: 
na każdym kanale. Korekcja: na każdym kanale. Wejście 
mikrofonowe. Przełącznik fazy. Wejście Phono. Filtr Anti 
Feedback. Chorus. Reverb cyfrowy. Pętla efektów. Wyjście 
D.I.. Wyjście liniowe. Wymiary: 542 x 416 x 261 mm. Waga: 
16 kg. Kolor: Czarny. 

2    
SPB-1 
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11.  

 Zestaw edukacyjny perkusyjny. Marakasy plastikowe (para). 
Trójkąt z pałeczką. Tamburyn mały z membraną. Talerze 
(para). Pudełko akustyczne. Janczary na trzonku 
drewnianym. Janczary plastikowe (para). Jajka - grzechotki 
(para). Kastaniety drewniane na palec (para). Idiofon 
drewniany z talerzykami. 

2    
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12.  
Struny do gitary akustycznej. NanoWeb Phosphor Bronze 
Extra Light 10-47 lub o takich parametrach. 

2    
SPB-1 
SPR-1 

 RAZEM       

3. Wymieniony w niniejszym załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 
4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 

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

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

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

4) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych oraz nośników oprogramowania (jeżeli producent takie przewidział). 
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5) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oraz w razie konieczności inne symbole/numery wyspecyfikowanego sprzętu i 
oprogramowania, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanego sprzętu. 

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

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

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

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

5. Oferowany okres przedłużenia gwarancji i rękojmi w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji i rękojmi 
dla wszystkich pomocy wskazanych w załączniku nr 1f do ZO 5/JS/FRWIM/2019 wynosi …………………… miesięcy. 

6. Oświadczam (y), że  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z 
art.233kk oraz 305 kk 
 
 

 

 

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

(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1g do zapytania ofertowego znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 7 

 

DANE WYKONAWCY 

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

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

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

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

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

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję 

związaną z przedmiotowym postępowaniem 

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

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

pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”; część 7. 

Wyposażenie pracowni biologiczno -chemicznej SPB +SPR, wartość jednostkowa poniżej 3,5 tyś. Pozycja budżetowa 

33. Postępowanie znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019 

składam(y) niniejszą ofertę: 

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

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

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

załączoną kalkulacją szczegółową: 

Lp. Przedmiot zamówienia  Ilość j.m. 

Jednostko
wa Cena 

ryczałtow
a brutto 

Wartość brutto 
(kol.4x6) 

1 2 4 5 6 7 

1.  
Fartuchy z białego płótna (100% bawełna) z długimi 
rękawami, trzema kieszeniami, paskiem regulującym obwód 
oraz zapinane na guziki. Rozmiar M  

10    

2.  

Apteczka, której zawartość umieszczona jest w oznaczonej 
walizce z tworzywa ABS. Dołączony stelaż mocujący 
umożliwia jej stabilne zawieszenie na ścianie. Wymiary 
maksymalne: 350 x 250 x 150 mm.  

2    

3.  

Aparat w postaci połączonej rurki kapilarnej, wygiętej i 
kalibrowanej oraz strzykawek do ściągania i pomiaru 
wydzielonego gazu (tlenu) przez roślinę wodną (polecana: 
moczarka kanadyjska, Elodea canadensis) w wyniku 
zachodzących procesów fotosyntezy i respiracji. Ilość 

1    
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wydzielanego tlenu można badać przy zmiennych 
parametrach takich jak temperatura wody i ilość dostępnego 
światła. Całość zamocowana na tablicy o wym. 22 x 15 cm z 
tylną podpórką do stawiania. Wymiary całkowite pomocy: 
30x22x15 cm. 

4.  
Zestaw 25 preparatów mikroskopowych budowy ciała 
człowieka, tkanek i organów.  

1    

5.  

Model edukacyjny demonstrujący mechanizm oddychania 
płucnego u człowieka. Pomoc edukacyjna składa się z 
przezroczystego klosza z zawieszonymi wewnątrz niego 
dwoma balonami umocowanymi na łączniku w kształcie 
odwróconej litery Y. Klosz przymocowany jest do podstawy z 
wmontowaną membraną z uchwytem. Wyciągając i 
napełniając membranę oraz ją uwalniając demonstrujemy i 
objaśniamy mechanizm wdechu i wydechu oraz rozszerzanie 
się klatki piersiowej i płuc podczas napływu powietrza do 
płuc. 

1     

6.  

Czytelny, kolorowy model łańcucha RNA składającego się z 4 
trypletów zasad. Model samosprawdzalny - nie można 
błędnie połączyć zasad. Model wykonany z b. trwałego 
tworzywa sztucznego. Model można składać i rozkładać, co 
umożliwia m.in. prezentację procesu biosyntezy białek, jak 
również przedstawienie wszystkich 64 trypletów zasad, choć 
nie wszystkie jednocześnie.   

1    

7.  

Zestaw 64 elementów do budowy modelu DNA. Za pomocą 
zestawu można też zaprezentować budowę łańcucha 
RNA/biosyntezy białek. 
Wysokość złożonego modelu min.: 21 cm.  

1    

8.  

Zestaw 20 przyrządów do preparowania okazów naturalnych 
wykonanych ze stali nierdzewnej i umieszczonych w 
zamykanym opakowaniu typu piórnik. Zestaw zawiera: 
nożyczki (2 szt.), pincety/pęsety (2 szt.), igły, rozdzielacze i 
sondy (5 szt.), skalpel, ostrze i uchwyt do ostrza, brzytwa, 
liniał, lupa, szkiełko, haczyki, wkraplacz 2-częściowy, 
pędzelek. 

1    

9.  

Model tułowia ludzkiego z głową, naturalnej wielkości, 
wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, z wymiennymi 
elementami płci (genitalia). Widoczne wnętrze jamy nosowej 
i policzkowej oraz oko z nerwem i połówka mózgu. 
Rozkładany na 21 części. Wyjmowane m.in.: głowa, 2 
połówki płuca, 2-częściowe serce, wątroba z pęcherzykiem 
żółciowym, 2-częściowy żołądek, jelito grube i cienkie z 
możliwością odkrycia wyrostka robaczkowego, część nerki 
oraz genitalia męskie (4 części) i genitalia żeńskie (2 części, z 
płodem 3-miesięcznym). Wysokość modelu: 89 cm  

1    

10.  
Podstawowe okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi. 
Rozmiar dostosowany dla dzieci w szkole podstawowej.  

10    

11.  

Taca laboratoryjna, wielofunkcyjna, wykonana z 
polipropylenu o wymiarach min. 45cm szerokość x 35cm 
głębokość  x 7,5cm  wysokość. Do szkolnych doświadczeń 
chemicznych, fizycznych lub przyrodniczych. Dno gładkie. 
Można sterylizować.  

3    

12.  

Statyw labolatoryjny z wyposażeniam. W skład wchodzą: 
podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łącznik oraz 
dwa pierścienie z łącznikami o różnych średnicach oraz 
dodatkowo najbardziej potrzebne przyrządy laboratoryjne: 
łapa do probówek, stojak do probówek, pęseta, szczypce 
laboratoryjne, szczotka do mycia probówek, łyżko-szpatułka i 
palnik laboratoryjny ze stojakiem.  

1    

13.  

Zestaw zawierający  min. 92 elementy wykonane z 
kolorowego tworzywa sztucznego umożliwiające budowę 
szerokiej gamy struktur chemicznych. W zestawie znajdują 
się modele (52 sztuki) takich pierwiastków jak węgiel, wodór, 
bor, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale. 

1    

14.  
Plansza dydaktyczna - Tabela rozpuszczalności 
wodorotlenków i soli.  

1    
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15.  

Pomoc dydaktyczna pozwalająca zademonstrować budowę 
komórki zwierzęcej. 
Jedna strona podpisana jest nazwami elementów komórki. 
Wymiary minimum: Średnica min 12 cm. 

1    

16.  

Plansza w sposób czytelny prezentuje budowę komórki 
roślinnej, komórki zwierzęcej oraz bakterii (przykład komórki 
bezjądrowej). Dodatkowymi elementami są ryciny tkanek 
roślinnych i zwierzęcych wzbogaconych w niektórych 
przypadkach o ich zdjęcia spod mikroskopu biologicznego. W 
przypadku bakterii dodatkowo umieszczono kilka zdjęć 
mikroskopowych kolonii bakterii. Plansza jest duża i czytelna, 
laminowana i oprawiona w drewniane drążki z zawieszką. 
Wymiary: 130x90 cm.    

1    

17.  
Okrągłe filtry bibułowe – typ 12A. Okrągłe filtry bibułowe do 
analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy. Średnica 
70mm. 

1    

18.  

Biurety proste – przeźroczyste – kl. AS – bez paska 
Schellbacha. Biurety proste wykonane ze szkła 
borokrzemowego 3.3. Produkowane zgodnie z procedurą 
DIN 12 700 T2. Kalibrowane na “wylew”. Zgodnie z 
nomenklaturą normy DIN/ISO oznaczone klasą “AS”. Czas 
wylewu ok. 30 sek. Oznaczenia naniesione lakierem 
niebieskim. 

1    

19.  
Butelki z kroplomierzem, brązowe. Zestaw 10ml; 20ml, 30ml; 
50ml; 100ml. Gwint: 18 mm. Śr. wew. gwintu: ok. 10 mm. 

5    

20.  
Chłodnica 2 x NS; wg DIN 12 593. Wykonana ze szkła 
borokrzemowego 3.3. Z plastikowymi oliwkami. Gwint GL. 
250mm 

1    

21.  

Ezy bakteriologiczne 1 ul op. 25 szt.; Wielkość oczka: 1μl; 
Średnica zewnętrzna oczka: 3,0 mm; Średnica wewnętrzna 
oczka: 0,8 mm; Długość ezy: 198,3 mm. Materiał: polistyren. 
Pakiety sterylne w bezpiecznym zamykanym opakowaniu. 
Gładka powierzchnia. Elastyczne uchwyty. Sterylizowane 
tlenkiem etylenu. Drugi koniec ezy może być stosowany jako 
igła. Kolor: niebieski. Opakowanie zbiorcze: 25 sztuk 

5    

22.  

Urządzenie do pomiarów glukozy, cholesterolu i 
trójglicerydów. Pomiar dokonywany z 1 mikrolitra krwi 
włośniczkowej. Mierzenie stężenie glukozy, cholesterolu i 
trójglicerydów we krwi. Wyrzutnik do bezdotykowego 
bezpiecznego usuwania pasków. Razem z paskami do 
pomiaru poszczególnych wielkości specjalne microchipy 
zmieniające funkcję urządzenia, co pozwala mierzyć różne 
parametry. Rodzaje pasków:  do pomiaru poziomu glukozy; 
do pomiaru cholesterolu i do pomiaru zawartości 
trójglicerydów. W skład zestawu wchodzić powinien 
nakłuwacz lancet - do pobierania próbki krwi kapilarnej np. z 
opuszka palca. Lancet: 5 pozycji głębokości nakłucia przez 
ostrze. Sztywne etui, z  miejscem na lancet/nakłuwacz, igły 
do nakłuwacza oraz paski. Gwarancja 3 lata. Zakres pomiaru 
glukozy: 10-600 mg/dl;zakres pomiaru cholesterolu: 130-400 
mg/dl; zakres pomiaru trójglicerydów: 50-500 mg/dl; 
zasilanie: 2 baterie litowe CR2032; włącznik: automatyczny 
po włożeniu paska testowego; wymiary: 97 x 20.5 x 49 mm; 
waga: ok. 69 g; temperatura pracy: 10 - 40 st. C; wilgotność 
pracy: 0 - 90 %; maksymalna wysokość możliwego pomiaru: 
3000 m 

1    

23.  

Kompas. Lekki ze specjalnego trudno łamliwego plastiku. 
Zamiast igły tarcza fluoroscencyjna, zatopiona w 
niezamarzającym płynie amortyzującym. Klapka osłaniająca 
szkło z wyznacznikiem azymutu. Minimalna średnica tarczy - 
5 cm.  

10    

24.  

Końcówki do pipet 10 ul. 1000 szt. W opakowaniu. 
Autoklawowalne: 121°C, 0,1 Mpa, 15 min. Bezbarwne. 
Wolne od RNaz i Dnaz. Niesterylne. Kompatybilne z 
następującymi pipetami: Eppendorf; Biohit; Gilson; HTL. 

5    

25.  
Krystalizatory szklane z wylewem. Wykonane z szkła 
borokrzemowego produkcji czeskiej. Odporne na działanie 

10    
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kwasów, zasad oraz wysokiej temperatury. Zgodne z 
normami ISO 3585, DIN 12 338, PN 70 0121. Zestaw 10 
sztuk. Pojemności w ml: 15,20, 40, 50, 90, 200, 380, 650, 
1600, 2700. z możliwością 10% różnic w pojemnościach 
proponowanych w zestawie przy zachowaniu różnic między 
naczyniami.  

26.  
Lejki laboratoryjne. Ze szkła borokrzemowego. Ze szkła 
borokrzemowego.  Średnica 60mm. 

10    

27.  
Łyżeczka do spaleń. Długość: 300 mm. Średnica łyżeczki: 25 
mm. Materiał: stal nierdzewna.  

2    

28.  

Mchy, porosty, wątrobowce i grzyby - zestaw preparatów. 
Zestaw preparatów zawierać powinien: pleśniak biały, 
strzępka tworząca zarodnie, rozłożek czarny, strzępka 
rozwijająca się z zygospory, kustrzebka, owocnik 
miseczkowaty, przekrój owocnika z zarodniami workowymi, 
pędzlak, niebieskawa pleśń na skórce pomarańczy, strzępka z 
konidiami, kropidlak, drożdże pączkujące, złotorost ścienny, 
porost, przerój lechy z nitkami grzyba i komórkami glonów, 
przekrój przez plechę porostu, śluzorośle Stemonitis, porost 
zdrowy, porost skażony, koniugacja u pleśniaka, przekrój 
przez grzyb, pleśniak, strzępki z zarodniami, trzęsak 
morszczynowaty, owocnik grzyba; lakownica lśniąca, 
przekrój, skrętek wilgociomierczy, chwytnik, ryzoid; 
porostnica wieokształtna, plemnie, porostnica wieokształtna, 
rodnie, wierzchołek plemni mchu, wierzchołek rodni mchu, 
mech, rozwój zygospora pleśniaka (przetrwalna zygota 
wielojądrowa). Minimum 25 preparatów 

1    

29.  

Model chloroplastu - ciałka zieleni. Modej przedstawiający 
przekrój podłużny i poprzeczny, widać strukturę 
wewnętrzną. Model powinien mieć minimum 20 cm 
wysokości. 

1    

30.  

DNA model 3D. Kolorowy model helisy DNA składający się z 
12 par nukleotydów. Wszystkie elementy modelu muszą być 
wykonane w taki sposób żeby niemożliwe było błędne 
połączenie ze sobą par zasad. Model wykonany z trwałego 
tworzywa sztucznego i umieszczony na stabilnej podstawie. 
Model rozkładany dla demonstracji procesu replikacji DNA. 
Spis elementów: 6 x tymina; 6 x adenina; 6 x guanina; 6 x 
cytozyna; 24 x cukier; 24 x reszta kwasu fosforowego; 1 x 
pręt; 1 x podstawa; 12 rozdzielaczy; 1 zatyczka-wierzchołek. 
Cechy:  Kolorowe elementy budowy modelu. Stabilna 
podstawa. Wymiary minimum : 12/12/39 cm. Gwarancja: 12 
miesięcy. 

1    

31.  

Model do rysowania mapy poziomicowej. Model z tworzywa 
sztucznego w kształcie transparentnego pudełka. którego 
dno zostało "wypiętrzone" przybierając postać repliki góry 
wulkanicznej. Specjalna, nakładana pokrywa, marker oraz 
naklejana linijka. Do modelu uczniowie wlewają partiami 
wodę, rysują poziomice na granicy morza i góry, a następnie 
odwzorowują na transparentnej pokrywie całą mapkę 
(wszystkie poziomice). Transparentność pozwalająca na 
użycie rzutnika do pokazów na ekranie. Długość ok. 20 cm. 

1    

32.  

Model procesu oddychania. Model przyrządu do 
demonstracji procesu oddychania wykonany z 
przezroczystego klosza bez dna, wewnątrz którego na rurce 
w kształcie litery "Y"zamocowane są baloniki. Klosz 
zamykany jest arkuszem gumy. Model wyjaśnia pracę płuc - 
proces wdechu i wydechu. Wymiary minimalne - 100x90mm. 

1    

33.  

MODEL RNA - BIOSYNTEZA BIAŁEK. Czytelny, kolorowy 
model łańcucha RNA składającego się z 8 trypletów zasad. 
Model samosprawdzalny - nie można błędnie połączyć zasad. 
Model wykonany ztrwałego tworzywa sztucznego. Model 
można składać i rozkładać, co umożliwia m.in. prezentację 
procesu biosyntezy białek, jak również przedstawienie 
wszystkich 64 trypletów zasad. Nie musi pokazywać 
wszystkich trypletów jednocześnie. 

1    
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34.  

MODEL SERCA LUDZKIEGO I KRWIOBIEGU PŁUCNEGO. Model 
przedstawiający schematycznie przedstawione serce wraz z 
płucami w kolorach czerwonym i niebieskim. Dołączona 
pompka i barwniki do symulacji krwi pozwalające 
zobrazować rolę serca i tzw. mały obieg krwi (krwiobieg 
płucny). Całość na stojaku. Wymiary min.: 30 x 28 cm. 

1    

35.  

MODEL SKÓRY-PRZEKRÓJ BLOKOWY NA PODSTAWIE. Model 
blokowy - wycinek ludzkiej skóry pokazujący warstwy 
naskórka oraz trzy warstwy  widoczne pod mikroskopem, z 
uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów. 
Zamontowany na podstawie w formie bloku. Uwidacznia: 
mieszki włosowe z gruczołami łojowymi, gruczoły potowe, 
receptory, nerwy, naczynia krwionośne. Powiekszenie 70 
razy. Model umieszczony na podstawie - wymiary min. 25 x 
13 cm. Wysokość min :  25 cm  

1    

36.  
MOŹDZIERZ SZORSTKI Z TŁUCZKIEM I WYLEWEM.Naczynie 
ceramiczne tłuczkiem do rozcierania substancji. Pojemność 
naczynia min. 100 ML. 

2    

37.  

OKULARY OCHRONNE.  Kategoria ochrony- kat. II. Norma- 
EN166. Przeciwodpryskowe okulary ochronne.Klasa 
optyczna 1. Okulary ochronne bezbarwne. Szerokie ramiona 
stanowią ochronę również z boku. Na końcu ramion małe 
otwory, do których można doczepić np. sznurek, dzięki 
czemu można zawiesić okulary na szyi. Przeznaczone do 
ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, występujących 
podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, 
tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, 
pozyskiwania kopalin itp. Rozmiar : uniwersalny. 

5    

38.  

PAKIET DO BADANIA ZAWARTOŚCI AZOTANÓW W WODZIE I 
GLEBIE. Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości 
(koncentracji) azotanów w wodzie i glebie (metodą 
kolorymetryczną). Pakiet umożliwiać ma wykonanie min. 200 
testów (50% woda+ 50% gleba). 

1    

39.  

PAKIET DO BADANIA ZAWARTOŚCI DWUTLENKU WĘGLA W 
WODZIE. Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości 
dwutlenku węgla w wodzie (metoda: miareczkowanie, 
wskaźnik: fenoloftaleina). Pakiet umożliwiajacy wykonanie 
min 100 testów. Zakresy: 0..10 mg/l (ppm) CO2, 0..50 mg/l 
(ppm) CO2, 0..100 mg/l (ppm) CO2. 

1    

40.  

Pakiet przeznaczony do oznaczania zawartości siarczynów w 
wodzie (metoda: miareczkowanie jodometryczne), 
umożliwiający wykonanie min. 100 testów. Zakresy: 0..20 
mg/l (ppm) Na2SO3, 0..200 mg/l (ppm) Na2SO3. 

1    

41.  

Pakiet przeznaczony do oznaczania twardości ogólnej wody 
(metoda: miareczkowanie), umożliwiajacy wykonanie min. 
100 testów. Zakresy: 0,0..30,0 mg/l CaCO3, 0..300 mg/l 
(ppm) CaCO3. 

1    

42.  Paski wskaźnikowe pH 1-10. Opakowanie min. 100 szt. 2    

43.  

Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa. Zakres 
pojemności: 2-20 μl. Autoklawowalna w całości. Lekka i 
ergonomiczna. Łatwa w kalibracji i konserwacji. 
Kompatybilna z większoscią dostępnycy na rynku końcówek 
do pipet. Atuoklawowalna w temp. 121°C, 1 atmosfera przez 
20 minut. Może być autoklawowana bez specjalnego 
wcześniejszego przygotowania. Z instrukcją obsługi i 
gwarancją min. 24 miesięczną 

3    

44.  

Plansza - Podstawy genetyki - chromosomy w komórce 
człowieka. Ścienna plansza szkolna do biologii 
przedstawiająca przystępnie zagadnienia budowy 
chromosomów człowieka i ich mutacji. Format min.: 100 x 70 
cm. Poziomy nauczania- gimnazjalny, średni (licealny). 
Plansza  laminowana dwustronnie folią strukturalną o 
podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie. Zamontowana 
w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym. Min. 24 
miesiące gwarancji na trwałość oprawy i folii. 

1    



 
 

Strona 46 z 68 

45.  

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca 
przystępnie mechanizmy podziałów komórkowych: mitozę, 
interfazę, mejozę I i mejozę II. Dzięki przejrzystym, łatwo 
zapadającym w pamięć kolorowym ilustracjom jest 
doskonałym, szybko przyswajalnym źródłem wiedzy. Format 
minimum: 100 x 70 cm. Pomoc dydaktyczna dla poziomu 
nauczania: gimnazjalny i średni licealny. Oprawa: 
laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej 
wytrzymałości na rozdzieranie.  Zamontowana w drewniane 
półwałki z zawieszeniem sznurkowym 
Min. Min. 24 miesiące gwarancji na trwałość oprawy i folii. 

1    

46.  

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca prawa 
Mendla. Ilustrować ma proces dziedziczenia barw kwiatów u 
grochu z pełną dominacją oraz u kwiatów wyżlinu z niepełną 
dominacją. Drugostronnie (lub na drugiej planszy w 
zestawie) przedstawiony proces dziedziczenia kształtów i 
barw nasion u grochu. Format min.: 100 x 70 cm. Pomoc 
dydaktyczna dla poziomu nauczania: gimnazjalny i średni 
licealny. Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną 
o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie.  
Zamontowana w drewniane półwałki z zawieszeniem 
sznurkowym. Min. Min. 24 miesiące gwarancji na trwałość 
oprawy i folii. 

1    

47.  

Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów. 
Wydawnictwo książkowe. Autor: Jean-Denis Godet. Rok 
wydania: 2017 lub późniejszy. Numer wydania spełniającego 
minimalne wymagania - ISBN: 9788371758812. 

4    

48.  

Przyrząd do pobierania prób glebowych. Przyrząd do 
pobierania prób i profili glebowych w kształcie metalowego 
cylindra długości min. 35 cm i średnicy wewnętrznej 16 mm z 
nacięciem tworzącym rowek długości 20 cm. Do przyrządu 
wsuwana jest rączka, którą po pobraniu próby można 
wykorzystać jako tłok. Płytsze próby gleby można także 
wypychać od góry rowka z zewnątrz. Przyrząd wykonany z 
nierdzewnej stali. Koniec zakończony ukośnie, aby łatwo go 
było wbijać w glebę. 

1    

49.  
Rodzaje gleb - próbki gleb. Zestaw zawierający min 15 
próbek gleb występujących na ziemi. Pomoc edukacyjna 
Wymiary walizki: 27x21x4cm 

1    

50.  

Rodzaje ukształtowania powierzchni ziemi - zestaw klasowy. 
Modele z tworzywa sztucznego, nie pomalowane, 
reprezentujące powierzchnie z wulkanami, lodowcami, 
uskokami i pofałdowaną (góry fałdowe, g. zrębowe, g. 
wulkaniczne, lodowce górskie). Wielkość każdego modelu 
min. 12x12 cm. W skład zestawu wchodzić powinno 5 
kompletów modeli (razem 20 szt.) do pracy w grupach + 
instrukcja. 

1    

51.  

Rozdzielacz Squibba z podziałką i z zaworem prostym. 
Pojemnośc 250ml. Szklany. Z zaworem prostym z PTFE. 
Wykonany ze szkła borokrzemianowego 3.3. Zgodny z normą 
ISO 4800. 

1    

52.  

SITA GLEBOWE – KOMPLET. Komplet 6 elementów zawiera 4 
sita oraz pojemnik z pokrywą i służy do oddzielania 
elementów gleby. Sita o średnicy 10 cm każde, mają różne 
gęstości oczek. Sita oraz dodatkowy pojemnik można 
ustawiać jeden na drugim, przykryć pokrywą i bez 
problemów przesiewać glebę, rozdzielając i grupując jej 
elementy według wielkości, co pomoże ustalić skład i typ 
badanej gleby. Metalowe sita wbudowane są w dna 
plastikowych walcowatych pojemników i posiadają 
następującą numerację (numery sit): 5, 10, 60 oraz 230 oraz 
otwory (w mm): 3,35 / 1,70 / 0,25 / 0,071 mm. Oznacza to, 
że na sitach można oddzielać frakcje żwirowe (2), piaskowe 
(2) oraz frakcje pyłowe wraz z iłową. Na kolejno ustawionych 
sitach (od nru 5 na górze do nru 230 na dole nad 
pojemnikiem) będą pozostawać frakcje o średnicy ziaren, 

1    
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kolejno od góry: 4,00 / 2,00 / 0,25 / 0,075 mm. 

53.  

Spirometr + 50 ustników. Urządzenie pozwalające 
precyzyjnie zbadać układ oddechowy (pojemność 
oddechową płuc, szybkość wydechu, zawartość CO² oraz 
innych gazów).  Min 1,8” wyświetlacz TFT wyświetlający 
wyniki w formie liczbowej i graficznej, pomiar typowych 
parametrów w diagnostyce i monitorowaniu chorób płuc: 
FVC – Natężona pojemność życiowa; FEV1- Natężona 
objętość wydechowa pierwszosekundowa; PEF – Szczytowy 
przepływ wydechowy; FEF25 - 25% przepływu FVC; FEF2575 
– Przepływ w środku natężonego wydechu, pomiędzy 25% a 
75% FVC; FEF75 - 75% przepływu FVC; wykreślanie krzywej 
objętości względem czasu, odniesienie wyników do normy 
dla badanego (europejskie normy wbudowane w 
oprogramowaniu urządzenia), przyjazne oprogramowanie 
komputerowe pozwalające na archiwizację i wydruk badań, 
wymienne ustniki jednorazowe Min 50 szt., automatyczny 
wyłącznik po jednej minucie bezczynności, pamięć, 
wyświetlanie energii baterii, wysyłanie danych do 
komputera, certyfikat CE, deklaracja producenta oraz 
zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. 
Zakres pomiaru FVC: 10l, zakres pomiaru PEF: 16l/s, 
dokładność pomiaru objętości: 3% albo 50ml, dokładność 
pomiaru przepływu: 5% albo 200ml/s, zasilanie: akumulator 
litowy 3,7V, wymiary 97 mm x 89 mm x 36 mm, waga 150g, 
kolor biały. Główne parametry: Maksymalna objętość: 10 L.; 

Zakres przepływu: 2 L/S ~16L/S.; Dokładność objętości: }3％ 
lub 50ml (większa z wartości). Dokładność przepływu: } 5% 
lub 200 ml / s (większa z wartości).  Oprogramowanie PC ( 
wersja Polska ); wydruk badania, pamięć badań (archiwum), 
wskaźnik oceny badania względem normy. W zestawie 
powinien być co najmniej: spirometr, oprogramowanie na PC 
w j. polskim, kabel USB, ładowarka, instrukcja PL, 50 szt. 
ustników jednorazowych, gwarancja minimum 12 miesięcy. 

1    

54.  

STACJA POGODOWA (TERMOMETR, HIGROMETR I 
BAROMETR). Wbudowane termometr, higrometr oraz 
barometr. Stacja umożliwia odczyt wszystkich danych 
meteorologicznych. Wodoodporna obudowa ze stali 
nierdzewnej pozwalająca na korzystanie ze stacji zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz. Średnica obudowy: 210 mm.  

1    

55.  

Uniwersalny statyw laboratoryjny ze stali chromowanej z 
ciężką podstawą i sześcioma wielofunkcyjnymi uchwytami. 
Statyw tworzą: prostokątna, ciężka podstawa i umocowany 
w niej za pomocą śruby pręt o długości 65 cm. Elementy 
statywu: prostokątna ciężka podstawa 
pręt o długości 65 cm. Łączniki krzyżowe (mocujące 
elementy ) 5 szt. łapa do kolb, łapa do chłodnic 
czteropalczasta, łapa do chłodnic zwykła,  
łapa podwójna do biuret, pierścień metalowy z prętem, 
pierścień ogumowany z prętem. 

1    

56.  
Statyw 4-stanowiskowy, liniowy. Statyw przeznaczony do 
pipet automatycznych jedno- i wielokanałowych. 

2    

57.  

Roztwór alkoholowy nasycony 100 ml typu jak Sudan III.  
Barwi lipidy na kolor czerwony. Barwnik do ich wybarwiania. 
Barwnika używa się m.in. do poszukiwania tłuszczu w 
osadzie moczu i rozmazach kału. Mechanizm jego działania 
różni się od innych znanych metod barwienia. Zabarwienie 
powstaje nie na skutek reakcji chemicznej pomiędzy 
barwnikiem, a składnikiem komórki, lecz na skutek lepszej 
rozpuszczalności barwnika w tłuszczu.   

1    

58.  

Szalka Petriego wentylowana. 10 szt. Sterylne. Średnica: 60 
mm. Wysokość: 15 mm. Materiał: polistyren (PS). Sterylne. 
Wentylowane dla lepszej wymiany gazowej. Zaprojektowane 
tak, aby można układać w stosy. Pakowane po 10 sztuk. 

5    

59.  
SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA PROBÓWEK . Całkowita długość: 
24 cm. Średnica: 1,5 cm. 

2    
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60.  

Szczypce do kolb, z włóknem ceramicznym. Wykonane ze 
stali szlachetnej 18/10. Posiadające półokrągłe szczęki 
pokryte ceramicznym włóknem. Rozstaw 60 - 150 mm. 
Długość 330 mm.  

2    

61.  

SŁOŃCE, ZIEMIA I KSIĘŻYC W RUCHU - MODEL V. Pomoc 
dydaktyczna zwana także tellurium. Zasilana  bateryjnie. 
Umożliwia prezentację takich zjawisk, jak: ruch wirowy i 
obiegowy Ziemi, dzień i noc, zmiany dzienne oświetlenia, 
pory roku, zaćmienia. Słońce reprezentowane jest w modelu 
przez pomarańczową kulę, z której pod odpowiednim kątem 
pada światło na Ziemię reprezentowaną przez globus kuli 
ziemskiej nachylony pod kątem do orbity. Słońce i Ziemia 
umieszczone są na stabilnym ramieniu, a na oddzielnym 
wysięgniku umieszczony jest model Księżyca, który można 
ustawiać wokół Ziemi. Model poruszany za pomocą systemu 
przekładni i poruszany lub ustawiany ręcznie, podświetlany 
bateryjnie. Wykonany jest z plastiku i metalu. Na podstawie 
umieszczone informacje o porach roku na półkulach 
północnej i południowej oraz oznaczenie 12 kolejnych 
miesięcy. Średnice modeli Słońca i Ziemi minimum: 5,5 i 9,5 
cm. Wymiary całkowite pomocy dydaktycznej minimum : 43 
x 20 x 27 cm. 

1    

62.  
Trójnóg laboratoryjny - podstawa okrągła - żeliwo - śr. 7,6 
cm. Żeliwny pierścień emaliowany i kwasoodporny (śr. 7,6 
cm), nogi ze stali niklowanej (dł. 15 cm). 

1    

63.  

Tryskawki wykonane z mlecznego LDPE ze skalą. W 
komplecie z nasadką tryskającą. Zestaw 4 sztuk o 
pojemnościach i podziałkach odpowiednio: 100ml-25ml; 
250ml-50ml; 500ml-100ml; 1000ml- 100ml. 

4    

64.  

UKŁAD SŁONECZNY – 11 PIŁEK-PLANET. Układ słoneczny w 
postaci kompletu 11 nadmuchiwanych piłek 
reprezentujących Słońce, Księżyc, Ziemię oraz pozostałe 
planety układu. Piłki o średnicach od ok. 20 do 90 cm. W 
komplecie pompka oraz zestaw naprawczy. "Planety" 
możliwe do zawieszenia pod sufitem na specjalnych 
zaczepach. 

1    

65.  

ZESTAW DO NAUKI O SKAMIENIAŁOŚCIACH. Zestaw 
zawierający 20 modeli skamieniałości (z tworzywa 
sztucznego) oraz instrukcję, które razem pomogą 
uświadomić znaczenie i rolę skamieniałości w historii nauki. 

1    

66.  

ZESTAW DO WYKRYWANIA I BADANIA WŁAŚCIWOŚCI: 
CUKRÓW. Zestaw umożliwiający pracę w 4 grupach i 
pozwalający zbadać podstawowe właściwości cukrów 
prostych (np. glukoza) i złożonych (np. skrobia), jak również 
stwierdzić ich obecność np. w wybranych artykułach 
spożywczych. Zawierać powinien: zlewki, szalki, paski 
wskaźnikowe, probówki, stojak do probówek, pipety 
Pasteura, łapę do probówek, palnik spirytusowy, stojak nad 
palnik, bagietkę, łyżkoszpatułkę, glukozę, sacharozę, azotan 
srebra, wodę amoniakalną, siarczan miedzi, wodorotlenek 
sodu, skrobię, okulary, rękawiczki.  

1    

67.  

ZESTAW DO WYKRYWANIA I BADANIA WŁAŚCIWOŚCI: 
SKROBI. Zestaw pozwalający na pracę w 4 grupach i 
umożliwia, nieskomplikowanymi metodami, wykrycie 
obecności skrobi w różnych artykułach spożywczych i 
roślinach, jak również zapoznanie się z podstawowymi 
właściwościami skrobi. Skład obejmuje m.in.: szalki, pipety 
Pasteura, zlewkę, łyżko-szpatułkę, bagietkę, jodynę, 
rękawiczki laboratoryjne. 

1    

68.  

Zestaw edukacyjny uczący o właściwościach powietrza. 
Zawiera: materiały niezbędne do wykonania 10 
eksperymentów, podkładki i fartuchy ochronne, zestaw 
nauczycielski oraz rozbudowany scenariusz przykładowej 
lekcji. Zestaw uzupełniają kolorowe karty pracy, które w 
postaci graficznej utrwalają temat i stanowią zapis 
obserwacji eksperymentu. Wykonany eksperyment dziecko 
może zabrać do domu. W zestawie musi być minimum: • 10 

3    
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rękawów foliowych • 10 kubeczków plastikowych z otworem 
w dnie • 10 baloników • 10 podkładek • 11 kart pracy • 10 
fartuchów jednorazowych • Zestaw nauczycielski (1 x rękaw 
foliowy, 1 x kubeczek plastikowy z otworem w dnie, 1 x 
balonik, 1 x taśma klejąca) + instrukcja i scenariusz zajęć. Dla 
dzieci w wieku od 6 lat. 

69.  

Zestaw edukacyjny uczący o polimerach i stanach skupienia. 
Zawiera: materiały niezbędne do wykonania 10 
eksperymentów, podkładki i fartuchy ochronne, zestaw 
nauczycielski oraz rozbudowany scenariusz przykładowej 
lekcji. Zestaw uzupełniają kolorowe karty pracy, które w 
postaci graficznej utrwalają temat i stanowią zapis 
obserwacji eksperymentu. Wykonany eksperyment dziecko 
może zabrać do domu. 
Wykorzystując właściwości dwóch substancji spotykanych w 
produktach spożywczych - alginianu sodu i mleczanu wapnia 
- dzieci tworzą polimerowego robaka zagłębiając się w świat 
polimerów i chemii w kuchni. W zestawie: • 75 g mleczanu 
wapnia w proszku • 1l roztworu alginianu sodu w butelce • 
10 strzykawek 50 ml • 10 kubeczków 100 ml • 10 miseczek 
250 ml z przykrywką • 10 drewnianych mieszadełek • 10 
barwników spożywczych w zgrzanej pipecie (różne kolory) • 
1 miarka 5 g/5 ml • 10 małych torebek strunowych • 10 
fartuchów jednorazowych • 10 podkładek • 10 kart pracy • 1 
zestaw nauczycielski (1 x strzykawka, 1 x kubeczek 100 ml, 1 
x miseczka 250 ml, 1 x mieszadełko, 1 x pipeta z barwnikiem, 
1 x mała torebka strunowa) + instrukcja i scenariusz zajęć. 
Dla dzieci w wieku od 6 lat. 

3    

70.  

Zestaw edukacyjny uczący eksperymentów z substancjami 
kolorowymi.  Do wielodniowej obserwacji efektów 
eksperymentu i rozumienia teorii barw. Zawiera: materiały 
niezbędne do wykonania 10 eksperymentów, podkładki i 
fartuchy ochronne, zestaw nauczycielski oraz rozbudowany 
scenariusz przykładowej lekcji. Zestaw uzupełniają kolorowe 
karty pracy, które w postaci graficznej utrwalają temat i 
stanowią zapis obserwacji eksperymentu. Wykonany 
eksperyment dziecko może zabrać do domu.  • 10 dużych 
probówek z nakrętką • 10 probówek z rosnącymi 
kryształkami • 30 plastikowych kubeczków 100 ml • 30 pipet 
z barwnikiem (10x3 kolory) • 30 drewnianych mieszadełek • 
10 plastikowych łyżeczek • 10 fartuchów jednorazowych • 
10 kart pracy • 10 podkładek • Zestaw nauczycielski (1 x 
tubka, 1 x kryształki, 3 x kubeczek, 3 x barwnik - różne 
kolory, 3 x mieszadełko, 1 x plastikowa łyżeczka, rękawiczki 
jednorazowe) + instrukcja i scenariusz zajęć. Dla dzieci w 
wieku od 6 lat. 

3    

71.  

Zestaw edukacyjny uczący eksperymentów z substancjami 
glutowatymi. Eksperyment obrazujący proces 
przeprowadzania reakcji chemicznej, w wyniku której 
powstaje glutowata substancja. Podczas zajęć dzieci poznają 
takie pojęcia, jak molekuły, polimery i ciecz nienewtonowska 
oraz obserwują jej właściwości w różnych warunkach. W 
zestawie: • 500 ml roztworu wodnego PVA • 100 ml 
roztworu boraksu • 10 plastikowych miseczek o pojemności 
250 ml z przykrywką • 10 drewnianych mieszadełek • 10 
pipet Pasteura 3 ml • 1 zlewka 100 ml • 10 fartuchów 
jednorazowych • 10 kart pracy • 10 podkładek • Zestaw 
nauczycielski (1 x miseczka 250 ml z przykrywką, 1 x 
mieszadełko, 1 x 3 ml pipeta) + instrukcja i scenariusz zajęć. 
Zawiera: materiały niezbędne do wykonania 10 
eksperymentów, podkładki i fartuchy ochronne, zestaw 
nauczycielski oraz rozbudowany scenariusz przykładowej 
lekcji. Zestaw uzupełniają kolorowe karty pracy, które w 
postaci graficznej utrwalają temat i stanowią zapis 
obserwacji eksperymentu. Wykonany eksperyment dziecko 
może zabrać do domu.  Dla dzieci w wieku od 6 lat. 

3    
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72.  

Zestaw narzędzi preparacyjnych z etui. Narzędzia 
preparacyjne wykonane ze stali nierdzewnej wraz z mocnym 
etui z wytrzymałego ma przebicie i przetarcie materiału. 
Minimalny skład zestawu:  skalpel, igła preparacyjna 2 szt., 
nożyczki, pipeta Pasteura 2 szt., pęseta (dwa rodzaje), 
śrubokręt, etui/organizerem zamykane magnetyczne i 
zabezpieczające przed skaleczeniem schowanymi w nim 
narzędziami. Wymiary zestawu max: 19 cm x 25 cm 

3    

73.  

ZESTAW ODCZYNNIKÓW DO BIOLOGII. Przez co zamawiający 
rozumie zestaw odczynników (reagentów) i substancji 
chemicznych wykorzystywanych do przeprowadzania badań i 
doświadczeń w szkołach na lekcjach biologii lub przyrody. 
Skład zestawu: bibuła filtracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 
arkuszy; Błękit metylenowy roztwór 100 ml; Celuloza (wata 
bawełniano-wiskozowa) 100 g; Chlorek sodu 100 g; Drożdże 
suszone 8 g; Glukoza 50 g; Indofenol roztwór 50 ml; Jodyna 
20g; Kwas askorbinowy (wit.C) 25 g; Kwas azotowy ok. 54% 
100 ml; Kwas solny ok. 35% 100 ml; Odczynnik Fehlinga r-r A 
50 ml; Odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml; Odczynnik Haynesa 50 
ml; Olej roślinny 100 ml; Płyn Lugola 50 ml; Rzeżucha 30 g; 
Sacharoza 100 g; Siarczan miedzi 5 hydrat 50 g; Skrobia 
ziemniaczana 100 g; Sudan III roztwór 50 ml; Węglan wapnia 
(kreda syntetyczna) 100 g; Woda destylowana 1 l ; Woda 
utleniona 3% 100 g; Wodorotlenek sodu 100 g; 
Wodorotlenek wapnia 100 g. 

1    

74.  

Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w 
szkołach podstawowych. Przez co zamawiający rozumie 
zestaw 84 preparatów chemicznych niezbędnych do 
przeprowadzenia doświadczeń i pokazów laboratoryjnych w 
szkolnej pracowni chemicznej. Czytelne etykiety na 
opakowaniach zawierające wszelkie niezbędne informacje 
zgodne z aktualnymi przepisami. Do zestawu odczynników 
dołączone karty charakterystyk substancji niebezpiecznych 
na płycie CD lub pendrive w wersji do wydruku. Na każdym 
opakowaniu odczynnika umieszczona data produkcji i data 
ważności oraz opis produktu. Termin ważności odczynników 
chemicznych - 3- 5 lat  (w zależności od substancji) licząc nie 
wcześniej niż od miesiąca poprzedzającego dostawę. 
Minimalny skład zestawu: Alkohol etylowy (etanol-spirytus 
rektyfikowany ok. 95%) 200 ml; 
Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml; 
Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 
100 ml; Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda 
amoniakalna) 250 ml; Azotan(V) amonu (saletra amonowa) 
50 g; Azotan(V) potasu (saletra indyjska) 100 g; Azotan(V ) 
sodu (saletra chilijska) 100 g; Azotan(V) srebra 10 g; Benzyna 
ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml; Bibuła 
filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 50 szt.; 
Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml; 
Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2; Butan (izo-
butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak.; Chlorek 
miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml; Chlorek potasu 100 g; 
Chlorek sodu 250 g; Chlorek wapnia 100 g; Chlorek żelaza(III) 
(roztwór ok.45%) 100 ml; Cyna (metal-granulki) 50 g; Cynk 
(metal-drut Ø 2 mm) 50 g; Dwuchromian(VI) potasu 50 g; 
Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml; 
Fosfor czerwony 25 g; Glin (metal- drut Ø 2 mm) 50 g; Glin 
(metal-blaszka) 100 cm2; Glin (metal-pył) 25 g; Jodyna 
(alkoholowy roztwór jodu) 10 ml; Krzemian sodu (szkło 
wodne) 100 ml; Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g; Kwas 
azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml; Kwas chlorowodorowy 
(ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml; Kwas cytrynowy 50 g; Kwas 
fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml; Kwas mlekowy (roztwór 
ok.80%) 100 ml; Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 
100 ml; Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml; 
Kwas oleinowy (oleina) 100 ml; Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 
2 x 250 ml; Kwas stearynowy (stearyna) 50 g; Magnez 

1    
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(metal-wiórki) 50 g; 
Magnez (metal-wstążki) 50 g; Manganian(VII) potasu 
(nadmanganian potasu) 100 g; Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 
50 g; Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2; 
Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2; Nadtlenek 
wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml 
Octan etylu 100 ml; Octan ołowiu(II) 25 g; Octan sodu 
bezwodny 50 g; Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 
cm2; Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml; 
Parafina rafinowana (granulki) 50 g; Paski lakmusowe 
obojętne 2 x 100 szt.; Paski wskaźnikowe uniwersalne 
(zakres pH 1-10) 2 x 100 szt.; Ropa naftowa (minerał) 250 ml; 
Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g; Sączki jakościowe 
(średnica 10 cm) 100 szt.; Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 
100 g; Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g; Siarczan(VI)sodu 
(sól glauberska) 100 g; Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips 
palony) 250 g; Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny 
minerał) 250 g; Siarka 250 g; Skrobia ziemniaczana 100 g; 
Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g; Stop 
Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC) 25 g; 
Świeczki miniaturowe 24 szt.; Tlenek magnezu 50 g; Tlenek 
miedzi(II) 50 g; Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g; Tlenek 
żelaza(III) 50 g; Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-
78 o C) 250 g; Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g; 
Węglan potasu bezwodny 100 g; Węglan sodu bezwodny 
(soda kalcynowana) 100 g; Węglan sodu 
kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g; Węglan wapnia (grys 
marmurowy minerał) 100 g; Węglan wapnia (kreda strącona-
syntetyczna) 100 g; Węglik wapnia (karbid ) 200 g; 
Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g; 
Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g; 
Wodorotlenek wapnia 250 g; Żelazo (metal- drut Ø1 mm) 50 
g; Żelazo (metal- proszek) 100 g. 

75.  

Płyn Lugola – 12 buteleczek o poj. 30 ml każda. Przez co 
zamawiający rozumie zestaw odczynników chemicznych w 
buteleczkach z zakraplaczem, w zestawie 12 buteleczek 
(umieszczonych w dopasowanym, przenośnym pojemniku 
zbiorczym) i pojemnościach buteleczek 30 ml. Reagenty z 
zestawu można wyjąć i zebrać po skończonych 
eksperymentach do pojemnika zbiorczego (głębokiej tacki).  

1    

76.  

Zestaw – skały i minerały. Przez co zamawiający rozumie 
minimum 50 okazów. Edukacyjny zestaw skał i minerałów 
opracowany merytorycznie.  Zawierać powinien minimum 24 
okazy skał i 26 okazów minerałów.  Próbki powinny być 
opisane i podzielone systematycznie na grupy, ułatwiające 
korzystanie z zestawu. Minimalne ilości:  Grupy skał: 
magmowe (8 okazów), metamorficzne (8 okazów), osadowe 
(8 okazów). Grupy minerałów: minerały skałotwórcze (6 
okazów), surowce chemiczne (6 okazów), rudy metali (6 
okazów), kamienie ozdobne (8 okazów). 
Wszystkie okazy opisane: nazwa, grupa, lokalizacja oraz 
oznaczone numerami w sposób trwały. Szczegółowy 
minimalny skład zestawu: 
Skały magmowe: granit, dioryt, porfir - ryolit, tuf porfirowy, 
melafir - trachybazalt, bazalt, gabro, piroksenit lub 
perydotyt. Skały metamorficzne: marmur, zieleniec lub 
kwarcyt grafitowy, serpentynit, amfibolit, łupek łyszczykowy, 
skarn, gnejs, granulit. Skały osadowe: wapień, dolomit, 
sferosyderyt - syderyt ilasty, szarogłaz lub zlepieniec, 
piaskowiec, łupek ilasty, gips - gipsyt, sól kamienna - halityt. 
Minerały skałotwórcze: kwarc, kalcyt, dolomit, skaleń, 
serpentyn, biotyt lub amfibol. Surowce chemiczne: talk, 
magnezyt, apatyt lub siarka rodzima, piryt, baryt, fluoryt. 
Rudy metali: hematyt, magnetyt, galena, chromit, 
chalkopiryt, arsenopiryt. Kamienie ozdobne: sodalit, jaspis, 
kwarc różowy, ametyst, karneol, agat, zoisyt, opal. Próbki tak 
dobrane, aby uwidaczniały typowe cechy danej 
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skały/minerału. W opisie skał powinno być podane 
przykładowe występowanie na terenie Polski. Parametry 
opakowania minimum - wymiary: 35cm x 26cm x 5cm, okazy 
w oddzielnych opakowaniach lub przegródkach np. o 
wymiarze 4 x 4 cm i 3 x 4cm. 

77.  
Zlewka niska z podziałką. Przez co zamawiający rozumie 
wykonaną ze szkła borokrzemowego zlewkę o wymiarach: 
pojemność- 100ml, średnica - 50 mm, wysokość 70 mm.  

10    

78.  
Zlewka niska z podziałką. Przez co zamawiający rozumie 
wykonaną ze szkła borokrzemowego zlewkę o wymiarach: 
pojemność- 150ml, średnica - 60 mm, wysokość 80 mm.  

10    

 RAZEM      

2. Wymieniony w niniejszym załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Oświadczam (y), że  

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

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

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

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

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

6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego 
i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 7. 

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

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

 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z 
art.233kk oraz 305 kk 
 
 

 

 

………………………………………..       ..................................  
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(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1h do zapytania ofertowego znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019 

 

FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 8 

 

DANE WYKONAWCY 

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

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

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

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

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

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję 

związaną z przedmiotowym postępowaniem 

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

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

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

Wyposażenie pracowni fizycznej SPB+SPR ( wartość poniżej 3,5 tyś.). Pozycja budżetowa 34. Postępowanie znak: ZO 

5/JS/FRWIM/2019 

składam(y) niniejszą ofertę: 

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

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

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

załączoną kalkulacją szczegółową: 

Lp. Przedmiot zamówienia  Ilość j.m. 

Jednostko
wa Cena 

ryczałtow
a brutto 

Wartość brutto 
(kol.4x6) 

1 2 4 5 6 7 

1.  

DUŻY ELEKTROSKOP WYCHYŁOWY OKRĄGŁY Z SZYBKAMI. 
Komplet 2 sztuki. Komplet dwóch dużych, edukacyjnych 
elektroskopów wychyłowych (wskazówkowych). 
Przeznaczonych do doświadczeń i eksperymentów z 
elektrostatyki – wykrywania i określania ładunku 
elektrycznego. Kąt odchylenia wskazówki w każdym z 
elektroskopów zależy od ładunku, który przepłynął z 
przyłożonego do pręta z kulką obiektu naładowanego 
elektrycznie, np. pałeczki ebonitowej potartej kawałkiem 
futra. Elektroskopy  jednakowe, każdy mający okrągłą 
obudowę metalową w kształcie walca, z zaciskami 
laboratoryjnymi do przyłączania przewodu uziemiającego na 

4    
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obudowie. Pionowy, metalowy pręt z przymocowaną 
wychyłową wskazówką u góry zakończony kulką metalową 
izolowaną od obudowy elementem z tworzywa. Przednie i 
tylne ścianki elektroskopów szklane, w tym tylna ścianka 
mleczna. Wewnątrz nalepione elementy zgrubnej skali do 
oceny stopnia wychyłu wskazówki. Pomoce dydaktyczne na  
metalowych podwójnych nóżkach. Wymiary minimalne 
każdego elektroskopu: 17 x 6 x 27 cm. 

2.  

ZESTAW 4 RÓŻNYCH PAŁECZEK DO ELEKTRYZOWANIA 
(ELEKTROSTATYKA). Zestaw 4 różnych pałeczek do 
elektryzowania wykorzystywanych do doświadczeń z 
elektrostatyki, w tym do przenoszenia ładunków 
elektrycznych i porównywania własności elektrostatycznych. 
W zestawie następujące pałeczki (in. laski, pręty): 
ebonitowa, szklana, nylonowa, akrylowa. Długość każdej 
pałeczki min. 30 cm. 

6    

3.  

MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA (IN. MASZYNA 
WIMSHURSTA). Klasyczna maszyna elektrostatyczna 
umożliwiająca wytwarzanie napięcia elektrycznego oraz 
ładunków elektrycznych o różnych znakach (dodatnich i 
ujemnych), które oddzielnie gromadzone są w butelkach 
lejdejskich (dwa charakterystyczne pojemniki). Maszyna 
umożliwiać powinna bezpieczne przeprowadzanie 
doświadczeń z zakresu elektrostatyki. Pas uruchomiany 
korbą, regulowana długość iskry oraz dwa 
wysokonapięciowe kondensatory (butelki lejdejskie). 
Wymiary min: 30 x 21 x 38 cm.  

2    

4.  
KAMERTONY REZONACYJNE, KPL. 2 Z MŁOTKIEM. Komplet 2 
kamertonów 440 Hz. Widełki zdejmowane. Miękki młotek w 
komplecie. 

6    

5.  

ZESTAW DOŚWIADCZALNY Z WYPOSAŻENIEM 
LABORATORYJNYM do eksperymentów z wodą. Zestaw 
edukacyjny do minimum 35 eksperymentów łatwych do 
wykonania w warunkach szkolnych, opisanych krok po kroku 
w załączonej instrukcji. Zestaw zawierać powinien 
wyposażenie laboratoryjne niezbędne do przeprowadzenia 
doświadczeń i takie jakie używane jest w laboratoriach 
chemicznych.  
Dołączona instrukcja powinna zawierać minimum 35 
starannie opracowanych kart eksperymentów z wodą wraz z 
omówieniem wyników każdego z nich oraz wnioskami, a 
także wskazaniem poznawanych przez uczniów wyrażeń i 
pojęć w trakcie i po wykonaniu danego doświadczenia. 
Zadaniem zestawu doświadczalnego jest poznanie własności 
wody, jej złożonego charakteru oraz ciekawych cech.  
Zestaw powinien być dostarczony w zamykanym pojemniku 
z tworzywa sztucznego z wkładami z gąbki, które posiadają 
wycięte gniazda na elementy zestawu, tak aby można je było 
łatwo i bezpiecznie wyjmować i przechowywać. 
SKŁAD przykładowego zestawu: zlewka miarowa szklana 
borokrzemianowa wysoka 250 ml - 2 szt.; zlewka miarowa 
plastikowa PP 250 ml - 2 szt.; lejek plastikowy 75 mm - 2 szt.; 
sączki laboratoryjne  średnica 125 mm - 50 szt.; mikroskop 
ręczny LED ze stolikiem 20x-40x; lupa szklana z rączką 75 
mm; Lupa okularowa 10x, wysuwana; barwnik spożywczy – 
zielony/niebieski; barwnik spożywczy – czerwony; butelka z 
zakraplaczem 30 ml, szklana - 2 szt.; spinacz biurowy - 6 szt.; 
bagietka szklana - 2 szt.; zakraplacz  - 2 szt.; pipeta Pasteura 
3 ml - 2 szt.; palnik spirytusowy 60 ml z knotem; szczypce 
laboratoryjne do zlewek; balon - 2 szt.; łyżko-szpatułka 
metalowa; sitko; termometr szklany laboratoryjny -10…+110 
st.C bezrtęciowy; szalka Petriego szklana - 2 szt.; pryzmat 
akrylowy do napełniania; naczynia połączone; naczynia-rurki 
kapilarne; waga sprężynowa elektroniczna 40 kg/10g; 
słomka; pędzelek; nasiona rzeżuchy; sól; plastelina – 2 
kawałki; marker wodoodporny; paski pH 4-polowe - 100 szt. 
słoik plastikowy z zakrętką; taśma klejąca; plansza-mata 

4    
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OBIEG WODY w PRZYRODZIE o wymiarach min. 66x46 cm; 
pudełko z pokrywą, z wycięciami na elementy zestawu. 
Przykładowy spis eksperymentów: Czy woda rozszczepi 
światło? Czy woda łamie i przesuwa przedmioty? Czy woda 
chowa i przesuwa przedmioty? Zamiana miejsc. Zamiana 
miejsc, część 2, czyli jak zanurzyć papier w wodzie i nie 
zamoczyć go. Wszechobecna woda, którą nie zawsze 
widzimy. Czy woda ma budowę cząsteczkową? Co znika w 
wodzie? Co znika w wodzie? Jeśli rozpuszcza się w wodzie, to 
w innym płynie też? Razem więcej czy mniej? Dlaczego lód 
nie tonie? Czy woda ma zawsze taką samą objętość? Czy 
woda ma zawsze taką samą objętość? Czy woda wszędzie 
schładza się tak samo? Czy stopiona kra podniesie poziom 
wody w zbiorniku wodnym? Dlaczego posypujemy drogi solą 
w zimie? Co żyje w wodzie? Woda jest niezbędna do życia 
zwierzętom i roślinom. Czy rośliny lubią każdą wodę? 
Gęstość wody a prądy morskie. Dlaczego kropla wody nie 
rozlewa się? Dlaczego kropla wody nie rozlewa się? Czy 
można „chodzić” po wodzie? Czy można „leżeć” na wodzie? 
Czy kropla wody powiększa? Ciśnienie wody – zawsze 
jednakowe? Wszędobylska woda – naczynia połączone. 
Wszędobylska woda – kapilary. Wszędobylska woda – 
wędrówka wody. Co odkrył Archimedes? Dlaczego jedne 
ciała toną w wodzie a drugie nie, choć ważą tyle samo? 
Dlaczego jedne ciała toną w wodzie a drugie nie, choć ważą 
tyle samo? Przyciągamy i wyginamy strumień wody. 
Dlaczego badamy odczyn pH wody? 

6.  

Bloki 6 Różnych metali. Zestaw 6 sześcianów o jednakowej 
objętości (bok minimum: 20 mm), lecz wykonanych z 
różnych metali i stopów metali: miedzi, mosiądzu, ołowiu, 
cynku stali i aluminium. 

2    

7.  

DYNAMOMETR / SIŁOMIERZ - ZESTAW. Zestaw 6 różnych 
edukacyjnych siłomierzy (dynamometrów) wykonanych z 
trwałego tworzywa, o podwójnych skalach (N / kg). Nie 
muszą być legalizowane, będą wykorzystane tylko dla celów 
szkolnych!  Zakresy pomiarowe siłomierzy wchodzących w 
skład zestawu: 1 N / 0,1 kg; 2,5N / 0,25 kg; 5 N / 0,5 kg; 10 N 
/ 1 kg; 20 N / 2 kg; 50 N / 5 kg. 

6    

8.  

KOŁYSKA NEWTONA. 5 stalowych kul zawieszonych na 
dwóch stelażach-ramkach na nylonowych żyłkach 
demonstrujące prawa przemiany (zachowania) energii. 
Całość na stabilnej podstawie. Pomoc dydaktyczna składana. 
Wymiary min.: 14 x 11,5 x 13,5 cm. 

4    

9.  
SPRĘŻYNA WĘDRUJĄCA. Sprężyna metalowa, która w 
dowodzi praw fizyki – m.in. sama "schodzi" po schodach lub 
pochylni. 

8    

10.  

Zestaw 4 odważników szczelinowych nakładanych na zaczep 
(podstawa z prętem zakończonym haczykiem). Każdy z 4 
odważników waży 10 g, tak jak i zaczep. Odważniki, tak jak 
podstawa zaczepu mają mieć formę walców. Odważniki 
dodatkowo mają mieć wycięcia szczelinowe. W pełni 
obciążony zaczep ważyć powinien 50 gramów. Odważniki i 
zaczep wykonane powinny być z mosiądzu, a szczeliny w 
odważnikach pozwalać powinny na szybkie i proste 
dokładanie odważników i zwiększanie obciążenia podczas 
badań i eksperymentów szkolnych. 

8    

11.  

Zestaw dydaktyczny do nauki magnetyzmu. Minimum 50 
elementowy zestaw różnych rodzajów magnesów i 
elementów magnetycznych do szeregu doświadczeń z 
zakresu magnetyzmu. W zestawie m.in.: płytki-typy metali; 
elektromagnes; folia magnetyczna; igła magnetyczna na 
podstawie; kompas zamykany; kompasy transparentne; 
krążki transparentne; magnesy ferytowe; magnesy 
neodymowe; magnes podkowiasty; magnesy sztabkowe. 
Całość umieszczona w sztywnym pojemniku z tworzywa 
sztucznego zamykanym transparentną pokrywą. Elementy 
zestawu ułożone powinny być w specjalnie wyciętej gąbce, 

2    
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każdy element lub ich grupa w dopasowanym gnieździe - 
indywidualnym wycięciu w gąbce, a na pokrywie znajdować 
się powinien fotograficznie ukazany skład zestawu oraz 
obrazek z ponumerowanymi gniazdami i elementami 
zestawu, aby łatwo je było z powrotem umieścić wewnątrz 
pojemnika po zakończeniu zajęć lekcyjnych w szkole. 
SKŁAD przykładowy minimalny z poglądowymi rozmiarami 
(elementy + pojemnik z gąbką):   3 płytki-typy metali (Al, Cu, 
Fe)  *  Elektromagnes  *  Opiłki do badania pola 
magnetycznego w fiolce PS 75 mm z korkiem  *  Folia 
magnetyczna biała (2 szt.)  *  Folia magnetyczna czarna (2 
szt.)  *  Igła magnetyczna na podstawie  *  Kompas zamykany 
Azymut  *  Kompasy transparentne (2 szt.)  *  Krążki-
liczmany transparentne z metalowym obrzeżem, różne 
kolory (10 szt.)  *  Magnesy ferrytowe w kształcie walca (6 
szt.):  12x4mm (2 szt.); 20x5mm (2 szt.); 25x5mm (2 szt.)  *  
Magnesy ferrytowe - sztabki (12 szt.): 16x14x4mm (2 szt.); 
25x10x10 (2 szt.); 25x10x5mm (2 szt.); 30x30x10mm (2 szt.) ; 
30x30x3mm (2 szt.);   50x25x8mm (2 szt.)  *  Magnesy 
ferrytowe – pierścienie (6 szt.):  20x10x4mm (2 szt.);  
32x16x7mm (2 szt.); 39x22,5x9mm (2 szt.)  *  Magnesy 
neodymowe (4 szt.):  10x4mm (2 szt.); 20x5x2mm (2 szt.)  *  
Magnes podkowiasty 7,5 cm  *  Magnesy sztabkowe w 
plastikowej 2-kolorowej obudowie dług. 8 cm (kpl. 2)  *  
Pudełko transparentne szczelne z zamkniętymi wewnątrz 
opiłkami 97x70x10 mm. 

12.  

Ława optyczna z pełnym wyposażeniem. Składa się z: ławy 
optycznej z anodyzowanego aluminium długości 120 cm z 
przesuwną skalą 100-centymetrową na boku ławy, 
elementów do mocowania na ławie części optycznych  i 
innych (niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich 
doświadczeń podstawowych i dodatkowych), takich jak 
platforma, uchwyty do soczewek, stolik do pryzmatów, płytki 
z otworami i prowadnicami, przyrząd do wytwarzania 
promieni (z wbudowanymi lustrami na zawiasach, soczewką, 
prowadnicami bocznymi i przednią oraz źródłem światła) 
oraz bogatej gamy akcesoriów optycznych, takich jak: 
soczewki wklęsłe, wypukłe, podwójnie wklęsłe i podwójnie 
wypukłe, diafragmy z wąskimi i szerokimi szparami, 
zwierciadła płaskie i zakrzywione, filtry barwne i wzorniki 
kolorów, filtr z mieszaniem 3 barw, ekran biały, pryzmaty o 
różnych kątach, w tym także bloki pryzmatyczne, slajdy z 
otworami o różnych średnicach, z literą F, z podziałką i 
tarczami. Łącznie nie mniej niż 60 podstawowych 
elementów. Parametry zasilacza: 3A, 12V. 
Wyposażenie optyczne zestawu oraz jego kompletność 
umożliwić mają wykonanie szeregu doświadczeń klasycznych 
z zakresu optyki, jak również z innych dziedzin związanych 
choćby pośrednio z optyką. I tak, za pomocą zestawu 
zaprezentujemy doświadczalnie m.in. takie pojęcia jak: cień i 
półcień, załamanie światła w pryzmacie, obraz i odbicie 
światła w zwierciadłach (lustrach), soczewki skupiające i 
rozpraszające, ogniska soczewek skupiających, ale też 
krótkowzroczność oka ludzkiego i jej korekcję. Zakres 
tematyczny doświadczeń i eksperymentów szkolnych, które 
można realizować za pomocą Ławy optycznej: odbicia, 
załamania, barwy, pozostałe. W instrukcji (opisanych i 
wyrysowanych) ponad 30 doświadczeń, omawiających m.in.: 
promienie świetlne, zwierciadła, odbicia wielokrotne, 
paralaksę, ogniskową, aberracje, powierzchnie odbijające, 
lustra, załamania, całkowite wewnętrzne odbicie, absorpcja 
barw, soczewki i ich ogniskowe, promienie krzywizny, 
mieszanie barw, powiększenia sferyczne, cienie. Skład 
minimum: Ława optyczna z anodyzowanego aluminium 
długości 120 cm, skalowana (100 cm) z przesuwną skalą. 
Platforma do mocowania Przyrządu do wytwarzania 
promieni. Uchwyt do mocowania Przyrządu do wytwarzania 
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promieni (z występem walcowatym ze śrubą). Prowadnice 
uniwersalne. Stolik okrągły do pryzmatów /wsuwany do 
prowadnicy uniwersalnej/. Uchwyty okrągłe do soczewek 
(średnica 50 mm) /wsuwane do prowadnicy uniwersalnej/. 
Płytki z otworem do mocowania soczewek, ramek ze 
slajdami, diafragmami i barwnych oraz białego ekranu 
/umieszczane w prowadnicy uniwersalnej/4 szt. Biały ekran 
kartonowy /umieszczany w prowadnicy uniwersalnej/. Slajd 
(w ramce) z otworem o średnicy 3 mm. Slajd (w ramce) z 
otworem o średnicy 5 mm. Slajd (w ramce) z otworem o 
średnicy 8 mm. Slajd (w ramce) z literą F. Slajd (w ramce) z 
podziałką 0-20 jednostek. Slajd (w ramce) z okrągłą tarczą 5 i 
10 mm. Soczewki wypukłe, średnica 50 mm, ogniskowa 100 
mm…2 szt. Soczewki wypukłe, średnica 50 mm, ogniskowa 
200 mm…2 szt. Soczewki wypukłe, średnica 50 mm, 
ogniskowa 300 mm…2 szt. Soczewki wklęsłe, średnica 50 
mm, ogniskowa 100 mm. Soczewki wklęsłe, średnica 50 mm, 
ogniskowa 200 mm. 
Soczewka wklęsła, średnica 50 mm, ogniskowa 300 mm. 
Gumka…12 szt. Pryzmat równoboczny. Instrukcja 
mocowania elementów.   Zestaw do wytwarzania promieni z 
wyposażeniem optycznym: Przyrząd do wytwarzania 
promieni (z wbudowanymi lustrami na zawiasach, soczewką, 
prowadnicami bocznymi i przednią oraz źródłem światła). 
Przewody bananowe (4 mm) – 2 szt. Blok-pryzmat 
prostokątny. Pryzmat o kątach 45°-45°-90°. Pryzmat o kątach 
60°-30°-90°. Pryzmat o kątach 60°-60°-60°. Blok-pryzmat 
półokrągły. Soczewka podwójnie wypukła (szeroka). 
Soczewka podwójnie wypukła (wąska). Soczewka podwójnie 
wklęsła. Płytka maskująca (diafragma) dwustronna z wąskimi 
szparami (1 i 2). Płytka maskująca (diafragma) dwustronna z 
szerokimi szparami (1 i 3). Zwierciadło płaskie (na 
podstawie). Zwierciadło o krzywiźnie półokrągłej. 
Zwierciadło o krzywiźnie parabolicznej. Zestaw 8 barwnych 
filtrów: czerwony, niebieski, zielony, żółty, magenta, cyan, 
fioletowy, mieszanie 3 kolorów; Zestaw 8 kartoników-
wzorników kolorów: czerwony, magenta, pomarańczowy, 
żółty, zielony, cyan, niebieski, fioletowy. Zapasowa żarówka 
12V  20W. Instrukcja z opisem doświadczeń. 

13.  

Model PRĄDNICA-SILNIK. Wymiary minimum - 355 x 160 x 
210 mm. Model dydaktyczny do pokazywania prądnicy i 
silnika na prąd stały i wyjaśniający zasadę ich działania.  
Pomoc dydaktyczna mająca taką konstrukcję, że wszystkie jej 
części składowe są dobrze widoczne. Model można rozbierać 
i pokazywać budowę poszczególnych części. Może pracować 
i jako silnik i jako prądnica. 

2    

14.  

Zestaw do budowania podstawowych obwodów 
elektrycznych, szeregowych i równoległych, a także 
testowania włączanych w zbudowanym obwodzie 
przewodników i izolatorów. Elementy obwodu 
zamontowane na płytkach (3 żarówki - 1,5V i 3V, 2 rezystory, 
rezystor regulowany reostat, 2 rodzaje wyłączników, 
brzęczyk, silnik), tak aby widoczny był cały obwód. W skład 
zestawu wchodzą przewody połączeniowe bananowe - 6 
sztuk, czerwone i czarne. Połączeń elektrycznych dokonuje 
się szybko poprzez wsuwanie zakończeń bananowych w 
specjalne gniazda znajdujące się po obu stronach każdej 
płytki. Zasilanie bateryjne  – w komplecie 2 niebieskie 
pojemniki na baterie z gniazdami po obu stronach, takimi jak 
na pozostałych płytkach. Zapasowe żarówki oraz multimetr. 
Specjalne pudełko z gąbką z wyciętymi otworami na wymiar 
elementów. Szczegółowa instrukcja z opisem konkretnych 
połączeń i ich analizą. Gotowe ćwiczenia zawarte w zestawie 
minimum: ▪ Szeregowe połączenie źródeł zasilania ▪ 
Równoległe połączenie źródeł zasilania ▪ Szeregowe 
połączenie żarówek ▪ Równoległe połączenie żarówek ▪ 
Obwód elektryczny z żarówką ▪ Wyłącznik jako element 
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obwodu elektrycznego ▪ Brzęczyk jako element obwodu 
elektrycznego ▪ Szeregowe połączenie rezystorów ▪ 
Równoległe połączenie rezystorów ▪ Silnik w obwodzie 
elektrycznym ▪ Praktyczne badanie prawa Ohma ▪ 
Praktyczne badanie pierwszego prawa Kirchhoffa ▪ 
Praktyczne badanie drugiego prawa Kirchhoffa 

15.  

Zasilacz prądu stałego DC z płynną regulacją napięcia 
wyjściowego. Wyposażony w diodę LED sygnalizującą pracę 
urządzenia oraz DUŻE wyświetlacze ciekłokrystaliczne (min. 
16 mm) wskazujące wartość napięcia wyjściowego (V) oraz 
wartość prądu obciążenia (A). Regulacja napięcia 
wyjściowego oraz regulacja prądu obciążenia. Z 
zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciw 
przeciążeniowym. Napięcie wejściowe: 115/230 V AC, 50-60 
Hz (przełącznik zewnętrzny); zakres regulacji napięcia 
wyjściowego: 0-15 V; zakres regulacji prądu obciążenia: 0-3 
A; zabezpieczenie prądowe: 3 A. Moc wyjściowa: 45 W.  

4    

16.  

Przyrząd do demonstracji i badania stopnia rozszerzalności 
cieplnej metali (stopów) na przykładzie dołączonych prętów: 
aluminiowego, mosiężnego i stalowego (długość każdego 
pręta: min. 25 cm). Do metalowej rynienki wlewane jest 
paliwo alkoholowe (np. denaturat, spirytus) i podpalane. 
Pręty umieszczane są kolejno w prowadnicy i podgrzewane 
rozszerzają się liniowo zgodnie ze współczynnikiem 
rozszerzalności liniowej danego metalu/stopu. Rozszerzając 
się wychylają wskazówkę, która wychyla się na skali 
wskazując wartość wychyłu dla danego metalu/stopu. 
Wymiary minimum:  podstawy- 30x12,5 cm;  wysokość 
przyrządu- 24 cm; długość każdego pręta- 25 cm. 
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 RAZEM      

2. Wymieniony w niniejszym załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Oferowany okres przedłużenia gwarancji i rękojmi w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji i rękojmi 
dla wszystkich pomocy wskazanych w załączniku nr 1h do ZO 5/JS/FRWIM/2019 wynosi …………………… miesięcy. 

5. Oświadczam (y), że  

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

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

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

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

5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  
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6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego 
i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 8. 

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

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

 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z 
art.233kk oraz 305 kk 
 
 

 

 

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

(podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 



 
 

Strona 61 z 68 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019- Wzór/projekt umowy; 

UMOWA nr ………………… 

Zawarta w dniu ……………………… w Iławie 

pomiędzy: 

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

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

Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego reprezentowaną przez: 

……………………………………………………… 

dalej zwaną „Zamawiającym” 

a 

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

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

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

……………………………………………………………………….. 

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

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

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

Prawo zamówień publicznych zostaje zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1.  

1. Zgodnie z wynikiem postępowania znak ZO 5/JS/FRWIM/2019 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 

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

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

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

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

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

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

cechy techniczno-jakościowe przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca dostarczy do:  

1) Szkoły Podstawowej w Rumienicy, 14-260 Rumienica, nr 29 

2) Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie, 14-260 Byszwałd, nr 7 

woj. warmińsko-mazurskie towar/materiały/sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie wraz ze 

sterownikami oraz oryginalne oprogramowanie wraz z licencjami (wykreślić niewłaściwe dla danej części). 

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

1) Niniejsza umowa. 

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

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

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

jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. 

§ 2. Termin realizacji 

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

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do 14 dni od podpisania umowy. 
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§ 3.  

1. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 7 dni przed tym terminem. 

2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do
1
:  

1) Szkoły Podstawowej w Rumienicy 

2) Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie 

Zamawiający dokona odbioru ilościowego całości towaru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z towarem karty gwarancyjne1 (jeżeli dotyczy). 

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

nazwy towaru oraz ilości.  

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

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

polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji. 

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

budynku w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest: 

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

kompletny,  
2) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia. 

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

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

od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

8. W przypadku innych uwag (zastrzeżeń) Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający 

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

terminu dostarczenia przedmiotu umowy nowego wolnego od wad.  

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

Zamawiającego jest1: 

1) Szkoła Podstawowa w Rumienicy - …………………………………………………………………. 

2) Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie - ……………………………………………………………….... 

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

transportu do miejsca odbioru, wyładunku, montażu i uruchomienia1 (tam, gdzie dotyczy), zawarty jest w cenie 

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

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

1….  do ZO oraz pozostałymi ustaleniami ZO. 

§ 4. Warunki finansowe i wynagrodzenie 

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

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

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

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

kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 1…. do ZO. 

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

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

Zamawiającego i Wykonawcy. 

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

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

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

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

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

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

kwotą wynagrodzenia. 

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

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

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

trzecimi.  

§ 5. Gwarancja i rękojmia1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

czas trwania naprawy.  

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

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

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

zgłoszenia wady. 

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

punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę. 

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

powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkowania. 

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

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

serwisowych.  

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

i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  

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

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

od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.  

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

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

niezgodny z zasadami eksploatacji.  

§ 6.  

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

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

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

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

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

2. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem. 

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

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

od momentu zgłoszenia. 

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

ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady. 

6. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu. 

7. W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczna naprawę towaru (sprzętu) w serwisie Wykonawca zapewni: 

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

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

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

odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego. 

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

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

uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi.  

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

naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

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

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

umownych. 

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

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

najpóźniej w 30 dniu od zgłoszenia. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminów, o których mowa w §5 ust. 2 pkt.1) 

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

ciągu roku od dnia ujawnienia wady. 

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

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

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

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

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

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

§ 7. Kary umowne 

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

umownych  

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

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

niniejszej umowy 

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

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

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

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

dzień zwłoki,  

2. W przypadku nieterminowej realizacji napraw gwarancyjnych, zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w 

wysokości 2% wartości sprzętu w przypadku, którego naprawa gwarancyjna była wykonywana, za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez zamawiającego, zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 

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

niniejszej umowy,  
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2) w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci Wykonawcy 0,2% 

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

dzień zwłoki.  

4. Niezależnie od kary umownej, określonej w §7 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

8. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

9. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli 

poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

10. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych sum 

należnych Wykonawcy  

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy. 

§ 8. Odstąpienie od umowy 

1. W każdym czasie umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron z zachowaniem 1-tygodniowego 

okresu wypowiedzenia.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili:  

1) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.  

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej realizacji pomimo 

wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie. 

3) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni 

4) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:  

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.  

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

§ 9. Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,  

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, 

w szczególności:  

1) wstrzymania dokonania dostawy przez zamawiającego, o czas wstrzymania. 

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego, 

3) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość dostaw. 

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego 

5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,  

6) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności 

organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 

7) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 
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3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 

1) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć 

w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

3) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego 

wysokość VAT z tym, że koszt wzrost stawki VAT w całości pokrywa Wykonawca; 

4) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

5) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych 

dla danego elementu dostaw,  

6) zmiany producenta towaru lub urządzenia lub oprogramowania, w przypadku, gdy zmiana producenta towaru 

urządzenia lub oprogramowania będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów 

technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego sprzętu lub 

oprogramowania, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy,  

7) zmiany producenta towaru  lub urządzenia lub oprogramowania, w przypadku wycofania z produkcji określonego 

rodzaju towaru  lub urządzenia lub oprogramowania, niedostępności na rynku towaru  lub urządzenia lub 

oprogramowania wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego 

towaru  lub urządzenia lub oprogramowania, z zastrzeżeniem, iż nowy towar  lub urządzenia lub oprogramowania 

będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy.  

8) zmiany producenta towaru lub urządzenia lub oprogramowania w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu lub 

oprogramowania nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

4. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.3 strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że 

minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

5. Niezależnie od powyższych zmian określonych w §9 ust.1 -3 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze 

dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany 

wysokości wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.  

§ 10.  

1. Sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie poweźmie w toku realizacji 

zlecenia, w szczególności dotyczących treści wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu „…………………………………”. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji dotyczącej realizacji zadania na każde żądanie 

Zamawiającego. 

4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego wraz z 

aktami Wykonawczymi do tej ustawy. 

5. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcy jest język polski.  

§ 11.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 12.  

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy.  

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

      ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Załącznik do Umowy nr……………………….. z dnia ………………………… 

Data………………….  

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO  

WYKONAWCA: Spółka/firma …………………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w 

…………………………………………………………….., przy ul. ………………………………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………….. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

…………………………………….., posługującą się numerem NIP: …………………………….. REGON: ………………………….. 

reprezentowany przez   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  
(podać funkcję jaką pełni dana osoba, wskazać na podstawę do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika ona z dokumentu rejestrowego)  

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

280024779, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać funkcję jaką pełni dana osoba, wskazać na podstawę do reprezentowania Zamawiającego, jeśli nie wynika ona z dokumentu rejestrowego.

 

 Niniejszy Protokół Odbioru potwierdza odbiór przez Zamawiającego, zgodnie z Harmonogramem dostawy, Sprzętu w 

Placówce Zamawiającego w ……………………………………………………………………………………………….. w dniu 

………………………………………………………. na podstawie Umowy nr ………………………….. na zakup 

……………………………………………………. w ramach projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”:  

Określenie ilości oraz numerów seryjnych dostarczonych jednostek sprzętu/pomocy dydaktycznych/oprogramowania 

(jeśli dotyczy). Odbioru jakościowego dokonano na podstawie badania następujących jednostek sprzętu/pomocy:  

L.P. Oznaczenie (nazwa modelu, numer ser., inna 

cecha wyróżniająca) 

Potwierdzenie zgodności sprzętu ze 

specyfikacją załącznika nr 1…. do ZO 

Ewentualne uwagi / 

Zastrzeżenia 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Uwagi do odbioru dostarczonego Sprzętu:  

Uwagi inne niż dotyczące zgodności dostarczonych egzemplarzy Sprzętu z Umową (np. dotyczące terminu dostawy itp.) 

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

Niniejszym potwierdzam odbiór ww. Sprzętu w Szkole Podstawowej/Przedszkolu w …………………………………….. 

zgodnego z Umową nr ………………………… w ramach projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”, zgodnie z 

Harmonogramem dostawy i załącznikiem nr 1… do ZO nr ZO 5/JS/FRWiM/2019  

Miejscowość, data ……………………………………………………………………. 

 

 

 

   

Reprezentant Wykonawcy  Reprezentant Zamawiającego 
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Załącznik nr 3 do ZO znak: ZO 5/JS/FRWIM/2019 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności Na 

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

Postępowanie znak ZO 5/JS/FRWIM/2019 

działając w imieniu Wykonawcy*: 

 

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

 

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

oświadczam(y), że nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.: nie jestem(śmy) z 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez: 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

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

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

lub kurateli. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z 

art.233kk oraz 305 kk. 

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim 

imieniu składa każdy z Wykonawców. 

 

 

 

 

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

(podpis(y) osób uprawnionych         (data) 

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 

 


