Nr sprawy: SE.271.3.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa Zamówienia: „Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego im.
Juliana Tuwima w Brodach”
1. Zamawiający:
1.1 Gmina Brody
Adres: Rynek 2, 68-343 Brody
Tel. 068/3712155, Fax 068/3712015,

e- mail: gmina@brody.pl

2. Tryb postępowania
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
2.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa
pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie
2.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2.4. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej.
2.5. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do
wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
3. Przedmiot zamówienia.
3.1.Nazwa przedmiotu zamówienia

„Dostawa wyposażenia do
Brodach”

Przedszkola Samorządowego im. Juliana Tuwima w

3.2. Zakres przedmiotu zamówienia
Lp.

Ilość

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
Część I zamówienia

1.

Monitory
interaktywne 55 ‘ z wbudowanym komputerem oprogramowaniem i nagłośnieniem
1
Rodzaj
monitora:
interaktywny
.
Podświetlenie: LED
Rozdzielczość: Min 3840 x 2160 (4K)
Kontrast
1200 i więcej
Jasność
350 cd/m2
Technologia:
Dotykowa, podczerwień
Żywotność matrycy
Min 30000 godzin
Kąty widzenia Min 176
Sposób obsługi :
Za pomocą palca, pisaka
Przekątna tablicy [cale]: Min. 55”
Możliwość pracy wieloosobowej:
TAK, min 10 osób
czułość Min <15 ms
Głośniki w zestawie
Tak, min 10W x2
Wejście HDMI Min 2 wejścia
Wejście VGA
Min 1 wejście
Wejście USB
Min 3 ( w tym 3.0)
Wejście LAN
1
Wejście audio Tak
Kompatybilność PC
•
Kompatybilność z SO Windows 7/8/10
Montowanie
•
VESA

3 kpl

1

2.

3.

4.

System operacyjny
•
Tak, Android min 5.0
Pamięć RAM
•
Min 2 GB
Dysk twardy
•
SSD
Komunikacja z komputerem i oprogramowanie: Monitor musi umożliwiać podłączenie
zewnętrznego komputera użytkownika (niezależnego od OPS) wraz z pełną obsługą dotyku (min.
dla systemów MS Windows 7/8/10).
Akcesoria w zestawie: •
oprogramowanie oraz sterownik na CD, kabel USB, instrukcja
obsługi, elementy do montażu na ścianie, okablowanie zasilające, vga/dvi/hdmi
Laptop o min. parametrach:
4 kpl
Przekątna ekranu
15.6 cala
Matryca Matowa
Procesor min. minimalnie Intel Celeron N2840 lub równoważny
Ilość rdzeni
min. 2
Pamięć RAM min.
4GB
Pamięć HDD min
500GB
Napęd optyczny DVD+/-RW
karta graficzna •
TAK
Wyjścia Karty graficznej VGA/D-sub, HDMI
Rozdzielczość optymalna
min. 1366x768 (HD) px
Czytnik kart Pamięci
Tak
Komunikacja
LAN/WLAN/BLUETOOTH
Interfejsy
min. 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0
Wbudowana kamera internetowa TAK
Wbudowane audio
TAK
Oprogramowanie
Windows 10 PRO + pakiet biurowy Microsoft Office
Klawiatura boczna numeryczna TAK
Tablet o min. Parametrach:
20 szt
Ekran 7”, Multi-touch 5 punktowy
Procesor : 4 rdzeniowy o taktowaniu min. 1.3 GHz
pojemność: 8 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej
Pamięć RAM: 1 GB
Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
Czytnik kart pamięci microSD/SDHC
Aparat: przód 0.3 Mpix, tył 2 Mpix
System: Android 5.0
Programy
multimedialne edukacyjne:
5
- 1 szt Harmonijny rozwój 7 gier, Zestaw multimedialnych i wielkoformatowych gier i zabaw
wspierający wszechstronny rozwój dzieci w wieku 5-7 lat, na płycie CD. Zestaw 7 gier
wielkoformatowych zawiera:
• Harmonijny Rozwój. Twórczość i konstrukcje
• Harmonijny Rozwój. Zmysły i ruch
• Harmonijny Rozwój. Poznawanie i rozumienie
• Harmonijny Rozwój. Przyroda i czas
• Harmonijny Rozwój. Ekologia i środowisko
• Harmonijny Rozwój. Słowa i znaki
• Harmonijny Rozwój. Liczenie i porównywanie ,

5.

6.

- 1 szt. np. : Akademia Bambika – pakiet , program multimedialny przygotowany z myślą o
dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (od 5 do 8 lat). Cały program składa się z
pięciu części - każda z nich zawiera zestaw ćwiczeń rozwijający konkretną umiejętność,

1 kpl.

1 szt.

- 1 szt. np.: Matematyka bez reszty. Pierwsze kroki, to multimedialna pomoc dydaktyczna
1 szt.
przeznaczona do nauki zagadnień matematyczno-przyrodniczych w edukacji przedszkolnej dla
dzieci 3- 6 letnich. Cechy szczególne produktu:
• DOWOLNOŚĆ URZĄDZENIA. Program dedykowany jest na tablicę interaktywną, doskonale
sprawdzi się także na komputerze, tablecie.
• DWUJĘZYCZNOŚĆ. Umożliwia swobodne wprowadzenie języka angielskiego w tok zajęć.
• ŁATWOŚĆ PROWADZENIA LEKCJI. Produkt jest przyjazny w obsłudze dla nauczyciela.
Użytkowanie nie wymaga instrukcji obsługi.
• PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA. Umożliwia swobodny dostęp do programu wszystkim
nauczycielom placówki.
• INTERNET. Program działa w wersji online i offline. Wystarczy zgrać potrzebne materiały na
pendrive i korzystać bez konieczności połączenia z siecią.
• LICENCJA. Klucz licencyjny obejmuje całą placówkę. Ważny jest przez cały rok w wersji online.
Z wersji offline korzystaj bez ograniczeń. Program zawiera:
• 3 przygody tematyczne: Podróże, Zakupy i Pasje wprowadzające dzieci w tematykę związaną z
najbliższym otoczeniem.
• 18 filmów edukacyjnych ukazujących zagadnienia matematyczno-przyrodnicze.
• 9 interakcji dających możliwość nauki poprzez zabawę.
• 18 ćwiczeń pozwalających na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki i przyrody.
• Materiały dodatkowe: karty przygód, zabawy z Matem i Matinką, pomysły na zajęcia
przyrodniczo-matematyczne oraz językowe, przewodnik „Krok po kroku” dla nauczyciela, zestaw
dyplomów okazjonalnych.

7.

- 1 szt. np.: „Bambikowe Logoprzygody” to program multimedialny przygotowany z myślą o
dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. • Pendrive z programem - licencja 1
stanowiskowa
• słuchawki dwukanałowe
• 70 naklejek
• książeczka postępów dziecka
Program współpracujący z:
• komputerem posiadającym ekran dotykowy
• tablicą interaktywną

1 szt.

Zamawiający dla opisu swoich wymagań przedstawił produkty firmy Moje Bambino dopuszcza
oczywiście oprogramowania innych firm o porównywalnych, równoważnych funkcjach
8.

9.

10.

11.

12.

Magiczny
dywan - Magiczny dywan (urządzenie) z pakietem FUN I - wersja FUN wraz z pakietem 1szt.
1
gier
3 dla przedszkoli i klas 1-3, zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera w sobie
projektor, komputer oraz tablicę interaktywną. Wymiary interaktywnego dywanu to ok. 2 x 3 m.
wiek dzieci 3-6 lat;
Zamawiający dla opisu swoich wymagań przedstawił produkty firmy Moje Bambino dopuszcza
oczywiście produkty innych firm o porównywalnych, równoważnych funkcjach.
2
Sprzęt
nagłaśniający – Zestaw - przenośna, aktywna 20-cm (8'') kolumna PA z subwooferem 1 kpl
7
oraz
mocą wzmacniacza 100 W
- obciążenie głosników 200 W RMS
(odpowiada 400 W maks.)
- zestaw zawiera 2 mikrofony (1 x bezprzewodowy, 1 x podłączony kablem)
• funkcja nagrywania na nośniki pamięci USB oraz SD
• zintegrowane radio FM z pamięcią 22 stacji
• wbudowany, wytrzymały akumulator
• wejścia USB oraz SD do odtwarzania utworów MP3 bezpośrednio z nośników pamięci
USB B34

2

Drukarka
laserowa kolorowa• Maksymalny format druku: A4
8
• Automatyczny druk dwustronny
• Szybkość druku w czerni: 30 str/min
• Szybkość druku w kolorze: 26
str/min
• Rozdzielczość w kolorze: 600 x
1200 dpi
• Interfejs: Ethernet, USB
• Obsługa papieru: podajnik na 250
arkuszy, taca na 100 arkuszy
• Obciążenie: 45000 str/mies.
Projektor
multimedialny
3
Kluczowe
cechy:
1
• Technologia Oszczędzania Energii
• trwałość lampy do 10 000 h.
Specyfikacja:
• System projekcji DLP .
• Rozdzielczość rzeczywista XGA (1024 x 768).
• Jasność 3200 lumenów .
• Współczynnik kontrastu 13000:1 .
• Wyświetlane kolory 1.07 mld Kolorów .
• Proporcje ekranu: Natywny 4:3 (5 do wyboru) .
W zestawie:
• Urządzenie podstawowe • Pilot z bateriami • Kabel Zasilający •Instrukcja Szybkiego Uruchomienia •
Karta Gwarancyjna • Kabel -VGA(D-sub 15pin).
Ekran projekcyjny elektryczny ścienny 200 x 200cm

1szt.

1 szt.

1 szt.

3

13.

14.

Lp.

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna
• Drukowanie/Kopiowanie/Skan/Faks
• Automatyczny druk dwustronny
• Wyświetlacz LCD podświetlany
• Maksymalny rozmiar nośnika A4
• Szybkość drukowania - 26 str./min
w formacie A4 w kolorze, 30 str./min
w formacie A4 w czerni
• Czas uzyskania pierwszej kopii - w
kolorze: około 9 sekund, w czerni:
około 8,5 sekundy
• Rozdzielczość drukowania - 600 x 1200 dpi
• Interfejs -1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed), Host USB 2.0 (High Speed),
(opcjonalnie) bezprzewodowa sieć LAN IEEE802.11a/b/g/n), RJ-11
• Pamięć (Std./Maks.) - 1GB / 1GB
• Pojemność wejściowa - Podajnik 1: 250 arkuszy
• Rozdzielczość skanowania - Maks. 600 × 600 dpi
• Szybkość skanowania - Maks. 30 obrazów na minutę w kolorze, 30 obrazów na minutę w czerni
Radioodtwarzacz
• moc wyjściowa (RMS): 3 W
• odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• tuner radiowy FM
• liczba wbudowanych głośników: 2
• wyświetlacz LCD
• port USB i wejście audio 3,5 mm
• dynamiczne wzmocnienie basów
• szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu
• przeszukiwanie następnego/poprzedniego albumu
• wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki
• odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
• zasilacz (w zestawie), możliwość zasilania bateryjnego

1 szt.

1 szt.

Ilość

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
Część II zamówienia

1.

Dywany wykonane w technologii Heat Set Fryz z ulepszonego polipropylenu, odporne na
ścieranie i utratę:
1 szt Baranki: Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadający Certyfikat
Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym, wymiary 4x5
1 szt. Werbena, Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadający Certyfikat
Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym, 4 x5 m,

5 szt

3 szt. Rybki, Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadający Certyfikat
Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. • wym. 2 x 3 m ,
Np. firmy Moje Bambino lub równoważne
Szafki plastyczne:
3+2
3 szt. – wózek na prace plastyczne, wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu. • wym. 123,5 x 45 x
81 cm,
2 szt. - Szafka do przechowywania artykułów plastycznych, wykonana z płyty laminowanej w tonacji
klonu oraz białej, szare elementy wykonane z płyty MDF. • wym. 80 x 34 x 72 cm • wys. półek 20 cm •
przegródki górne 23,5 x 30,5 cm i 26 x 30,5 cm, na kółkach,
Wiek dzieci 3-6 lat; np. firmy Moje Bambino lub równoważne.

2.

3.

4.
5.

6.

Biurko z zaokrąglonymi narożnikami , z 2 szafkami i szufladą, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 4
mm w tonacji buk lub klon, wykończone obrzeżami o gr. 2 mm. Wyposażone w 2 szafki i szufladę,
zamykane na zamek. Wymiary 130x60x76cm
Tablica korkowa z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń wym.
5
100x200cm.
1
Zestaw startowy Bee-Bot Zestaw obejmuje:
• 1 Bee-Bota
• 4 maty edukacyjne: „Wyspa skarbów”, „Ruchliwa ulica” ,„Przezroczysta siatka” i „Długa przezroczysta
siatka”
• 1 zestaw 49 kart
• 10 białych osłonek
Bee-bot robot w kształcie chodzącej pszczółki, wydający dźwięki i poruszający się po podłodze zgodnie z
wcześniej zaplanowaną trasą

4

7

Mata z liczbami 1-10 o wym. 28 x 165cm

2

8

Mata Alfabet do kodowania wym. 90x75cm, wymiary 1 pola 15x15cm

2

9 Scottie Go! EDU gra do nauki podstaw programowania dla najmłodszych.
10 Mata drzewo – zestaw do kodowania • duża mata o wym. 140 x 111 cm, wykonana z jasnoszarego

11

1
1 kpl.

skadenu, na macie biały nadruk drzewa. Zestaw 72 kartoników do drzewa o wym. 5 x 5 cm, w tym: • 48
kartoników z kolorami: czerwony, żółty, niebieski(po 16 szt. z każdego koloru) • 16 kartoników z figurami
geometrycznymi: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt (po 4 szt. z każdą z figur). • 4 kartoniki do oznaczenia
wielkości: duży, mały (po 2 szt. z każdej wielkości) • 4 kartoniki do oznaczenia grubości: gruby, cienki (po
2 szt. z każdej grubości). • instrukcja.
1 kpl.
Plansze do kodowania
• 3 plansze (2, 3 i 4 rubrykowe) o wym. 60 x 42 cm wykonane z jasnoszarego skadenu.

12 Komplet klocków do kodowania dla nauczyciela • 11 szt. • format A6.

1 kpl.

13

1 kpl.

Komplet kartoników do kodowania dla dzieci. • 55 szt. (5 kompletów po 11 szt.) • wym. 5 x 5cm.

14 Plansza z układem współrzędnych do kodowania • wykonana z jasnoszarego skadenu • wym. 60 x 60 cm.
15 Kolorowe figury - 60 figur w 5 kształtach, 3 kolorach i 2 grubościach z tworzywa sztucznego • wym.

1 kpl.

16 Suszarka metalowa do suszenia prac plastycznych. Metalowy stelaż na kółkach ułatwiających

szt.3

17

3

największego elem. 7,5 cm • gr. 5 mm lub 1,7 mm.

przemieszczanie. Suszarka na 25 prac formatu A3 lub 50 A4.
wym. 42,5 x 41 x 98 cm

Chusta 6 m do gier i zabaw zespołowych. śr. 6 m , 12 uchwytów , maksymalne obciążenie 10 kg

18 Kącik kuchenny wykonany ze sklejki. Wyposażony w szafkę z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik,

5

19 Globus fizyczny duży. • śr. 42 cm • wys. 62 cm • 1:30 000 000

5

20 Zestaw różnokolorowych sztućców.

5

21

5

płytę grzewczą i liczne półeczki oraz wieszaki i podpórki na sztućce. • wym. 121,5 x 40 x 112 cm • wys.
blatu 61 cm

4 widelce , 4 noże , 4 łyżki , 4 łyżeczki , pudełeczko na sztućce z przegródkami , dł. elem. do 15 cm

22

23
24
25
26
27

Akcesoria do pieczenia ciast w zestawie: 6 foremek do ciast , miska , wałek do ciasta , nóż do krojenia
pizzy , 2 łopatki do mieszania , dł. elem. do 28 cm
Akcesoria kuchenne z czajniki. Zestaw przyborów kuchennych: rondel, czajnik , patelnia , 2 łopatki do
mieszania potraw , dł. elem. do 18 cm
Zestaw do herbaty. Zestaw dla 4 osób. • 4 filiżanki z podstawkami • 4 łyżeczki • kubek do śmietanki •
cukierniczka • dzbanuszek do herbaty • wys. elem. do 12 cm
Mały doktor - zestaw zawiera: stetoskop, przyrząd do pomiaru ciśnienia z „działającą” pompką, otoskop
do badania ucha, termometr, strzykawka, opatrunek i torebka lekarska. • wym. torby ok. 15 x 17 cm • dł.
elem. od 5 do 35 cm
Drewniane klocki - zestaw kolorowych, wykonanych z naturalnego drewna klocków . W skład zestawu
wchodzi 50 klocków o różnych kształtach. • wym. elem. od 3 x 3 x 3 cm do 9 x 3 x 3 cm
Klocki wafle mix 170 w kartonie z tworzywa sztucznego • wym. Klocka 10 x 10 x 1 cm, 170 klocków
konstrukcyjnych - standardowych w kartonie o wym. 47 x 31 x 37,5 cm
Warsztat Kuby - drewniany zestaw do majsterkowania.
• wym. 60 x 55 x 80 cm

28 Woreczki z grochem 4 szt.

wym. 12 x 12 cm • 100 g • 4 szt.
29 Szarfa czerwona, dł. 120 cm, szer. 3cm., wykonana z taśmy polipropylenowej. •

5

5
5
5
5
5
80szt.
50 szt.

30 Karty ćwiczeń - Ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej

3 szt.

31

5 szt.

32
33
34

• 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi rysunkami, dwustronnie zafoliowane
•36 plakietek
• instrukcja do wszystkich ćwiczeń
• teczka tekturowa formatu A4, zapinana na rzepki
Karty ćwiczeń – Pytam i odpowiadam
• 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi rysunkami i pytaniami dwustronnie zafoliowanych
• 80 etykietek z odpowiedziami do układania na planszach • opis przykładowych ćwiczeń
Lusterko do dekorowania . Drewniane lusterko z podstawką, do samodzielnego ozdabiania.
Powierzchnia lustra wykonana z tworzywa sztucznego. • śr. 13 cm
Mikrofon MP3 z możliwością nagrywania i odtwarzania (4 godz.) dźwięków, piosenek i muzyki.
Wbudowana pamięć 128 MB. Ładowanie za pomocą USB.
Plansza tematyczna - sklep
• format: 70 x 50 cm • 1 szt. • instrukcja

15 szt.
5
5

5

35 Plansza tematyczna - miasto

5

36

5

37
38
39
40
41

• format: 70 x50 cm • 1 szt. • instrukcja
Plansza tematyczna - zoo
• format: 70 x50 cm • 1 szt. • instrukcja
Plansza tematyczna - ekologia
• format: 70 x50 cm • 1 szt. • instrukcja
Plansza tematyczna - wieś
• format: 70 x 50 cm • 1 szt. • instrukcja
Natura - tablica magnetyczna o wym. 70 x 50 cm przedstawiająca krajobraz , 100 szt. magnetycznych
elementów , torba z magnesami samoprzylepnymi , 4
torebki z tworzywa sztucznego , instrukcja
Żywność - zdjęcia przedstawiające różne produkty spożywcze, zarówno półprodukty jak i gotowe posiłki.
• 46 zdjęć o wym. 15 x 10 cm
Stół do zabawy wodą i piaskiem, wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. • wym. 132 x 77 x 32
cm • wys. 58cm
Podajnik ręczników - • poj. 400 szt. • wym. 27 x 13 x 27 cm • waga 0,7 kg

42
43 Zestaw np.: Kolorowe regały 21 firmy Moje Bambino lub równoważny– w skład kompletu wchodzi:

5
5
5
5
2
5
1kpl

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione detalami wykonanymi z
kolorowej płyty MDF.
100307 Kolorowy regał z szufladami – szt 1 wyposażony w 3 szuflady z frontami wykonanymi z płyty
MDF. Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy. Wymiary 83x83cm.
100308 Nadstawka z drzwiczkami – szt 1 – wyposażona w kolorowe drzwiczki wykonane z płyty MDF.
Dostosowana do regału z szufladami. Wykonana z płyty laminowanej tonacji brzozy, wym. 83x35x50cm.
100213 Regał wysoki z półkami- 1 szt- wyposażony w 2 półki. Wykonany z płyty laminowanej w tonacji
brzozy, wym. 83x120,5cm
100301 Regał duży 9 – szt. 1 - Regał z 2 przegrodami i 2 półkami. Wykonany z płyty laminowanej w
tonacji brzozy. • wym. 83 x 35 x120,5 cm
100203 Szafka Słonik 1 szt- Regały w kształcie zwierząt, wykonane z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z
kolorowymi elementami z płyty MDF.
• wym. 121 x 42,5 x 82 cm • wys. blatu 35,5 cm
100207 Półka wisząca Żółwik - szt. 1 Regały w kształcie zwierząt, wykonane z płyty wiórowej w tonacji
brzozy, z obrzeżem multiplex, z kolorowymi elementami z płyty MDF.• wym. 100 x 35 x 50 cm
100151 Drzwiczki do regałów – zielone szt 4 - Dostarczane z uchwytami i półeczką. Wykonane z płyty
MDF wykończonej
obrzeżem PCV. • 1 szt. • wym. 24,5 x 35 cm
100154 – Drzwiczki do regałów – pomarańczowe szt. 1
100155 - Drzwiczki do regałów – żółte szt. 2
Długość zestawu 3,70m

44 Biblioteczka – półki. Szafka z półkami o regulowanej wysokości, przeznaczona głównie do

szt. 2

45 Szafka na wyprawkę - do przechowywania wyprawek plastycznych. Posiada półki na papiery i kredki,

szt.2

46 Piankowe kuleczki mix kolorów- • 8 szt. • 8 kolorów • wym. 17 x 9 x 6 cm

szt. 5

47 Piankowe kuleczki - zestaw dla klasy - 36 szt. , 16 kolorów , wym. 17 x 9 x 3,5 cm

szt. 5

48 Słomki konstrukcyjne 800 el. z tworzywa sztucznego. wym. opak. 41 x 29 x 15 cm • dł. 20 cm • śr. 0,7

szt. 3

przechowywania książek i gier, wykonana z płyty laminowanej w tonacji buku. • wym. 83,6 x 30 x 120 cm
szufladę na drobne akcesoria, boczne kieszenie na kleje, farby oraz bibułę.• wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV • wym. 72 (+ 17 cm boczne półeczki) x 40 x
87,6 cm • odstęp między półkami: 8 cm.

cm

49 Zestaw instrumentów duży w walizce • walizka o wym. 27 x 38 x 12,5 cm • 14 rodzajów instrumentów
dla 17 dzieci:
- tamburyn, śr. 15 cm
- tamburyn z membraną, śr. 15 cm
- marakasy plastikowe, wym. 7 x 20cm
- talerze, śr. 9 cm
- kastaniety, 8 szt., śr. 4,2 cm
- kastaniety z rączką, dł. 15,2 cm
- trójkąt z pałeczką, dł. boku 11 cm
- rączka z 5 dzwoneczkami, dł. 21 cm
- drewniane jingle
- cymbałki z pałeczkami, wym. 38 x 4cm
- podwójny tonblok z tarką, dł. 20 cm
- dzwoneczki na drewnianej rączce
- tonblok z pałeczką, dł. 19 cm
- małe dzwoneczki, wym. 7,5 x 8 x 4cm

kpl. 3

50 Torba małego muzyka Torba wykonana z tkaniny, zamykana na zamek. • wym. torby po złożeniu 42 x 42
cm • 17 instrumentów:
- tamburyn, śr. 20 cm
- maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm
- podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm
- trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm
- kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 5,5cm
- kastaniety z rączką, dł. 21 cm
- marakasy drewniane, dł. 23 cm
- drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr.4,5 cm
- tamburyn z membraną, śr. 20 cm
- podwójny tonblok z pałeczką, dł. 20cm, śr. 4,5 cm
- podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 cm
- klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm
- marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm
51 Lalka u lekarza z dźwiękiem XX w komplecie z nożyczkami i stetoskopem dł. 30 cm
52 Lalka z zestawem toaletowym w komplecie z toaletą i przyborami toaletowymi dł. 33 cm

2 kpl.

53 Kostki systemu dziesiętnego składający się ze 121 elem. Zawartość zestawu: • 100 kostek o wym. 1 x 1

2 szt.

54 Wózek spacerowy z daszkiem \ dla lalek, z dolnym koszem oraz składanym daszkiem. Gumowe kółka. •

5 szt.

cm • 10 kostek o wym. 10 x 1 x 1 cm • 10 kostek o
wym. 10 x 10 x 1 cm • 1 kostka o wym. 10 x 10 x 10 cm • każdy rodzaj kostek w innym kolorze (4
kolory)
wym. 56 x 38 x 70 cm

5 szt
5 szt

55 Wózek dla lalek - trójkołowy - wym. 61 x 33 x 54 cm
5 szt.
56 Wózek gondola - wym. 58 x 38 x 61 cm
5 szt.
57 Półeczka na kubeczki zielona - z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o 10 szt.
śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy.
wym. 67,5 x 18 x 25 cm

58 Średni rowerek - Rowerki wyposażone w uchwyt ułatwiający przenoszenie i wytrzymałe uchwyty gumowe 4 szt.
przy kierownicy. Stalowa rama lakierowana
proszkowo na czerwono odporna na rdzę i zarysowania,
• wys. kierownicy: 63,5 cm
• wys. siedziska: 36,8 cm
• waga: 12,70 kg

59 Jeździk - motocykl policyjny • wym. 71 x 38 x 44 cm • maksymalne obciążenie 50 kg
60 Hulajnoga
• wys. kierownicy: 86,4 cm
• wys. podstawy: 7,6 cm
waga : 9,0kg

2 szt.
2 szt.

61 Motor na trzech kółkach • wym. 58 x 37 x 39 cm • wys. siedziska 26 cm • maksymalne obciążenie 50 kg 2 szt.
62 Samolot pasażerski- zabawka dł. 30cm
10szt.
63
64
65
66
67
68
69

Śmieciarka z pracownikiem dł. 25-28cm
Wywrotka z figurkami o wym. 26/16/16cm
betoniarka z figurką wym. 26/16/18,5
Jeep zabawka dł.28cm
ambulans z figurkami dł. 28cm
Samochód osobowy z figurkami dł.30cm
Zamek klasyczny • wym. 182 x 156 x 139 cm

10szt
10szt.
10szt.
10szt.
10szt.
10szt.
1 szt.
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70 Basen trójkątny gr. podłogi 40 mm , wym. 2 x 2 m, dł. ścianki przekątnej 158 cm , wys. 60 cm , 3000

1 kpl.

71 Góra wspinaczkowa – o wymiarach 203x132x203cm

1 szt.

72 Szafa wysoka dwudrzwiowa – klon, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. , wym. 76 x 40 x 185
cm średnia – klon z 2 półkami wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. , wym. 76 x 40 x 115 cm
73 Szafa

3 szt.
2 szt.

74 Regał z szafka klon wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wym. 76x40x152cm
75 Biała tablica magnetyczna - duża 60 x 90 cm
76 Tęczowe pudełka

2 szt.

79 Szatnia Kameleon - zestaw 3

8 szt.

piłeczek o śr. 6cm , basen bez podłoża wykonany z tkaniny PCV

1 szt.
1 szt.

pozwalają na nagrywanie 10-sekundowych sekwencji, których odtwarzanie następuje po podniesieniu
wieczka. • 6 kolorowych pudełek
77 Gruszka mała pomarańczowa - kształtki rehabilitacyjne pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów.• waga 4 1 szt.
kg • śr. 60 cm • wys. 80 cm
78 Fotel gabinetowy - obrotowy kubełkowy tapicerowany skórą dwoinową w kolorze czarnym. Mechanizm 1 szt.
TILT
- 092182 Szatnia Kameleon 6, 1szt
• 092710 Drzwiczki duże i małe do szatni Kameleon - szare, 1 kpl
• 092711 Drzwiczki duże i małe do szatni Kameleon - błękitne, 1 kpl
• 092712 Drzwiczki duże i małe do szatni Kameleon - niebieskie, 1 kpl
• 092709 Drzwiczki duże i małe do szatni Kameleon - białe, 1 kpl
• 092717 Drzwiczki duże i małe do szatni Kameleon - jasnoróżowe, 1 kpl
• 092718 Drzwiczki duże i małe do szatni Kameleon - ciemnoróżowe, 1 kpl
Opis składników zestawu:
• 092182 - Szatnia Kameleon 6 osobowa . Szatnia wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu i białej.
Metalowe haczyki w komplecie, w razie potrzeby jest możliwość zamontowania dodatkowych haczyków
wys. siedziska 33 cm • gł. siedziska 23 cm • wym. dużego modułu 69,5 x 22,5 x 19 cm• wym. małego
modułu 19 x 22,5 x 19 cm • wys. półki na buty 20 cm • wym. 126 x 50 x 134 cm
• Drzwiczki duże i małe do szatni Kameleon Komplet małych i dużych drzwiczek do szatni Kameleon.
Wykonane z foliowanej płyty MDF. • wym. Małych drzwiczek 20 x 20 cm • wym. Dużych drzwiczek 20 x
57,5 cm • wym. otworu w drzwiczkach 4,5 x 12 cm

80 Metalowa szafa ubraniowa drzwi granatowe. Szafka BHP o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej pokrytej 9 szt.
farbą proszkową. Szafka podzielona na dwie komory górne o wymiarach 33 x 39 x 49 cm i cztery komory
ubraniowe o wymiarach 39 x 49 x 145 cm • wym. 80 x 49 x 180 cm

81 Wieszak metalowy na ubrania. Wieszak szatniowy wykonany z profilu okrągłego o śr. 25 i 15 mm,

5 szt.

82 Szafka na klucze w kolorze popielatym. Szafka wyposażona w 50 haczyków na klucze (bez zawieszek).

1 szt.

83 Siedzisko szatniowe - średnie. Stelaż zapewniający stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz

6 szt.

84 Pojemnik termoizolacyjny GN 1/1 10L

5 szt.

85 Łyżka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 19 cm
86 Widelec wykonany ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. • dł. 19,5 cm
87 Nóż wykonany ze stali nierdzewnej13/0. Możliwość mycia w zmywarce. •dł. 20,5 cm

108 szt.
108 szt.
108 szt.

88 Talerz deserowy śr. 19,5 cm. Zastawa stołowa z białego szkła hartowanego.
=
89 Talerz głęboki śr. 22,5 cm Zastawa stołowa z białego szkła hartowanego.
90 Pojemnik z pokrywką GN ¼ H 200

60 szt.
60 szt.
20 kpl.

srebrny.

wym. 23,5 x 6 x 36 cm

tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.• wym. 40 x 40 x 80 cm

91
92
93
94

Termos stalowy 10L
Szczypce uniwersalne L24 cm

5 szt.
5 szt.
5 szt.
2 szt.

Chochla do zupy 18/10
Termos z kranikiem 9,5L
UWAGA: Zamawiający dla opisu swoich wymagań przedstawił produkty firmy Moje Bambino dopuszcza
oczywiście oprogramowania i inne przedmioty innych firm o porównywalnych, równoważnych funkcjach.

3.3). Zakupione produkty i pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:
3.3.1) posiadać deklarację CE;
3.3.2) posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta;
3.3.3) w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu
wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju muszą pochodzić od jednego producenta;
3.3.4) komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju musi
pochodzić od jednego dostawcy;
3.3.5) urządzenia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed
dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
3.3.6) muszą posiadać
dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania
sporządzone w języku polskim;

3.3.7) muszą posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2
lata.
Ponadto dostawcę urządzeń i oprogramowania obciąża obowiązek zapewnienia instalacji,
uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w
skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną , dodatkowo dostawca ma obowiązek
zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych
urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych realizowanych
przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania. Dostawca w dniu dostawy przedmiotu
zamówienia dostarczy również dokumenty wymagane w punkcie 3.3.6) niniejszej SIWZ.
4. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia podpisania umowy do 30.05.2018r.
5. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy:
5.1. Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki
udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie odnośnie:
a)
b)
c)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej

5.2. Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy pzp, z zachowaniem przepisów
art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw.
okoliczności:
1) wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn.
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.
176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
c) skarbowe,
2) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2.1) SIWZ;
4) wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
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zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
13) wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615).
5.3. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ lub nie
wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ zostanie wykluczony
z udziału w postępowaniu.
5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7.1.2) SIWZ oraz 7.2. – 7.3 SIWZ.
6. Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców:
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego
go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt 12 SIWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz
zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego:
7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr I.1 do SIWZ;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr I.2 do SIWZ;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
7.2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu
bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej bip.brody.pl informacji z
sesji otwarcia ofert:
1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu;
Zamawiający dopuszcza złożenie niniejszego oświadczenia łącznie z ofertą.
7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona:
-odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

UWAGA:
7.4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w:
1) pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty;
2) pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie bip.brody.pl informacji z sesji
otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z
wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę
częściową na daną część zamówienia; Zamawiający dopuszcza złożenie niniejszego oświadczenia
łącznie z ofertą.
3) pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia
muszą być aktualne na dzień ich złożenia. Zamawiający dopuszcza złożenie niniejszych dokumentów
łącznie z ofertą.
7.5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 5.1. SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp:
a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz
b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia,
o których mowa w pkt 7.3. SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ;
7.6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
którzy nie są podmiotami, o których mowa pkt 7.5. SIWZ:
a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia tych podwykonawców, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz
b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podwykonawców przedstawić dokumenty
i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9
SIWZ.
8. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ.
9. Forma dokumentów i oświadczeń:
9.1. Składane oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału,
z zachowaniem pkt 9.2. SIWZ, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ;
9.2. Oświadczenia dotyczące odpowiednio Wykonawcy, innych podmiotów, o których mowa w pkt 6.
SIWZ oraz dotyczące podwykonawców, o których mowa w pkt 7.6. SIWZ składa się w
oryginale.
9.3. Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. – 9.2. SIWZ uważa się
oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany własnoręcznym podpisem na
każdej zapisanej stronie odpowiednio przez Wykonawcę, inne podmioty, o których mowa w pkt
6. SIWZ lub podwykonawców, o których mowa w pkt 7.6. SIWZ, lub ich upełnomocnionych
przedstawicieli.
9.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ mogą być przedstawione w formie kopii
poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem na zasadach określonych
w pkt 9.5. SIWZ.
9.5. Wykonawca albo inne podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ albo podwykonawcy, o których
mowa w pkt 7.6. SIWZ albo Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ, lub ich upełnomocnieni przedstawiciele
odpowiednio poświadczają pisemnie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ich
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dotyczących.
9.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ sporządzone w języku obcym, należy
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.8. Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ podane
zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone
wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10. Pełnomocnictwo:
Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2016 r. poz. 380 – tekst jednolity) winny być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
11. Cena oferty:
1) cena (ryczałtowa) oferty, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku nr I.1
do SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu o szczegółowy opis
zamówienia będący załącznikiem nr I.4 do SIWZ, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 SIWZ;
2) cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa
miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);
3) cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie
podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu;
4) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych
z wykonaniem zamówienia;
5) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych,
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów
i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 11.8) SIWZ;
6) cena oferty podana w załączniku nr I.1 do SIWZ musi być podana cyfrą,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
7) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr
177, poz. 1054 - tekst jednolity z późn. zm.);
8) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.
12. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów):
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu
i spełniać następujące wymagania:
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania;
2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt
7.1.2), 7.2 i 7.3. SIWZ z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;
3) dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ składa odpowiednio ten współpartner
(jeden lub kilku), który wykazuje spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt 5.1. SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
współpartnerów;
5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem);
6) wypełniając formularz oferty (załącznik nr I.1 do SIWZ), jak również inne dokumenty
powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane

dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze
współpartnerów;
7) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich
współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.
13. Podwykonawstwo:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw
(firm).
3. Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 13.2. SIWZ,
który jednocześnie jest podmiotem, o którym mowa w pkt 6 SIWZ Wykonawca zobowiązany
jest wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia;
4. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą),
14. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych dostaw:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.
15. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
17. Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z opisem i zakresem części
przedmiotu zamówienia pkt 3.2 SIWZ.
18. Jedna oferta od jednego Wykonawcy:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
19. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
20. Sposób przygotowania ofert:
1) oferta sporządzona według załącznika nr I.1 do SIWZ oraz pozostałe załączniki do oferty powinny
być napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania,
komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 20.3) SIWZ;
2) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane
przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;
3) dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone
klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne
nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego
oświadczenie, z zachowaniem pkt 9 SIWZ;
4) zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami;
5) każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub
osoby upoważnione;
6) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego
pełnomocnika;
7) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta;
8) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w jej skład.
21. Okres związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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22. Ogląd miejsca zamówienia:
Zamawiający nie wymaga oględzin miejsc dostawy.
23. Koszt przygotowania oferty:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
24. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
25. Opakowanie oferty:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem
Zamawiającego i napisem:

Oferta na : „Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego im. Juliana
Tuwima w Brodach”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10:30 dnia 20 kwietnia 2018 r. ”
26. Składanie ofert:
1) oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Brody, ul. Rynek 2,
68-343 Brody w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00;
2) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca;
3) ofertę złożoną po terminie niezwłocznie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
pzp;
4) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub
złożenie jej w niewłaściwym miejscu;
5) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien złożyć wraz z
ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.
6) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”;
7) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
27. Zmiana lub wycofanie oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty
wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia
o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku
wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o
wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu
poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem
„ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej
zawartość uznana za integralną część oferty;
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę.
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego
powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone
wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”.
28. Otwarcie ofert:
1) otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Gmina Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody pokój nr 2;
2) w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane;
4) informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje

dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty oraz
informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na
stronie internetowej bip.brody.pl
5) w części niejawnej będzie dokonana ocena ofert i wstępna ocena
spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw
do wykluczenia.
29. Tok oceny złożonych ofert:
1) W pierwszej kolejności każda ze złożonych ofert podlegać będzie wstępnej ocenie spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do
wykluczenia zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte
w oświadczeniu, o którym mowa w 7.1.2) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.6) SIWZ;
2) po dokonaniu ww. czynności nastąpi dokonanie oceny ofert, na podstawie dokumentów,
o których mowa w 7.1.1) oraz 7.1.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.7) SIWZ;
3) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści;
4) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
5) po dokonaniu ww. czynności nastąpi ocena ofert według kryteriów opisanych
w punkcie 31 SIWZ.
6) zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
wymaganego w pkt 7.1.2) SIWZ oświadczenia, oświadczenie to jest niekompletne, zawiera
błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do złożenia go, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7) zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
wymaganych pełnomocnictw lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
30. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.
31. Kryteria oceny ofert:
Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
1. cena oferty „C” - 60%
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę (Razem brutto z formularza ofertowego) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty
uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija
się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cmin
„C” = ----------- x 100 pkt x 60 %
Cbad
gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
60% - waga kryterium „C”
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt.
2. Termin gwarancji „G” - 40%
Przy ocenie oferty w kryterium termin gwarancji („G”) będzie punktowany termin długości gwarancji
40% - waga kryterium termin gwarancji „G”
Termin gwarancji - 24 miesiące - 0 pkt
Termin gwarancji - 36 miesięcy - 50 pkt x 40% = 20 pkt
Termin gwarancji - 48 miesięcy -100 pkt x 40% = 40 pkt
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Wykonawca oferuje w ofercie (w formularzu ofertowym) jeden z wyżej podanych terminów
gwarancji. Oferta z terminem gwarancji krótszym niż 24 miesięcy zostanie uznana za niezgodną
z zapisami SIWZ. Oferta z terminem gwarancji dłuższym niż 48 miesięcy nie zostanie
odrzucona ale przy ocenie ofert otrzyma ilość punktów jak dla terminu gwarancji 48 m-cy.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00 pkt.
32. Oferta najwyżej oceniona:
1. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę
punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” + w oparciu o podane w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 32.2. SIWZ.
2. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w
kryterium „C” + „G” ) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera
najniższa cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli
zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień ich
złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1.2) -7.1.3) oraz 7.2. SIWZ,
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
i dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień
w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
33. Unieważnienie postępowania:
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a
ustawy pzp.
2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 33.2. i 33.3. SIWZ, również na
stronie internetowej Gminy Brody bip.brody.pl
34. Wybór oferty najkorzystniejszej:
1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę,:
a) który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz
b) który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz
c) którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej
SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert;
2. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i
prawne jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy pzp
również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę uznano z
niewystarczające;
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach i odrzucenia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa
w pkt 34.2.a) SIWZ, również na stronie internetowej Gminy Brody bip.brody.pl
35. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako
najkorzystniejsza;
2) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:
a) 5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
b) 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;

3) zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 35.2) SIWZ jeżeli:
a) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;
b) w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego
wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;
4) Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii
technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;
5) w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp,
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców;
6) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy:
a) kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia stanowiącą
załącznik do umowy. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez
wszystkich podwykonawców,
b) oświadczenie potwierdzające zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem
osób zgodnie z §4 ust. 4 projektu umowy;
7) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.
36. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.
37. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego
i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub oświadczeń
dokumentów w formie określonej w pkt 9 oraz 10 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 37.2) SIWZ;
2) dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 37.1) SIWZ drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem pkt 37.3) SIWZ;
3) dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii
podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, png,
gif - pliki te, w celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum zip lub
rar;
4) w przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty
dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem
wysyłki z poczty elektronicznej Zamawiającego);
5) pytania do treści SIWZ przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 38 SIWZ;
6) w przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych
z postępowaniem;
7) Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami;
38. Udzielanie wyjaśnień:
1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 38.3) SIWZ;
3) Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert;
4) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt
38.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi
wniosek bez rozpoznania;
5) zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu, o którym mowa w pkt 38.3) SIWZ;
6) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Gminy Brody
bip.brody.pl
7) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest
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Pani Halina Wysługocka, email: sekretarz @brody.pl
8) pytania należy kierować na adres:
Gmina Brody
Rynek 2
68-343 Brody
e-mail: sekretarz@brody.pl
39. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Gminy Brody bip.brody.pl Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część;
2) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację
na stronie internetowej Gminy Brody bip.brody.pl
3) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;
5) jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach;
6) niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej Gminy Brody
bip.brody.pl
40. Środki ochrony prawnej:
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.
41.1. Odwołanie.
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp;
2) jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty;
3) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania;
4) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci
elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagani dla
tego rodzaju podpisu;
5) odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia:
c) 5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
d) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
6) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub
SIWZ na stronie internetowej Gminy Brody bip.brody.pl
7) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 41.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
8) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;
9) w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;
10) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;
11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub

zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie
przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 41.1.2) SIWZ;
12) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 41.1.11) SIWZ
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;
13) na czynności o których mowa w pkt 41.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
pkt 41.1.2) SIWZ;
41.2. Skarga do sądu:
1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
2) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego;
3) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem;
4) prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;
5) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części;
6) w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
42. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
43. Zaliczki:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
44. Zmiany postanowień zawartej umowy:
Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian
zawarta jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr I.3 do SIWZ.
45. Inne postanowienia
Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów
ustawy pzp.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr I.1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr I.2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
Załącznik nr I.3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr II.1 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
ZATWIERDZAM
Wójt
/-/ Ryszard Kowalczuk
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ZAŁĄCZNIK NR I.1 do SIWZ

……………………….
Nazwa Wykonawcy
OFERTA
do
Gminy Brody
Nawiązując do przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia do Przedszkola
Samorządowego im. Juliana Tuwima w Brodach” ogłoszonego w Portalu Zamówień
Publicznych , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego , oraz na stronie internetowej
Zamawiającego www.bip.brody.pl
1.
Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach podanych przez
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj:
Lp.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA
MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

ilość

OFEROWANE PARAMERTY
cena brutto
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
WYPEŁNIA OFERENT

Część I zamówienia
1.

Monitory interaktywne 55 ‘ z wbudowanym
komputerem oprogramowaniem i nagłośnieniem
Rodzaj monitora:
interaktywny
Podświetlenie: LED
Rozdzielczość: Min 3840 x 2160 (4K)
Kontrast
1200 i więcej
Jasność
350 cd/m2
Technologia:
Dotykowa, podczerwień
Żywotność matrycy
Min 30000 godzin

3

Zamawiającego

k
p
l

2.

3.

4.

Kąty widzenia Min 176
Sposób obsługi :
Za pomocą palca, pisaka
Przekątna tablicy [cale]: Min. 55”
Możliwość pracy wieloosobowej: TAK, min 10 osób
czułość Min <15 ms
Głośniki w zestawie
Tak, min 10W x2
Wejście HDMI Min 2 wejścia
Wejście VGA
Min 1 wejście
Wejście USB
Min 3 ( w tym 3.0)
Wejście LAN
1
Wejście audio Tak
Kompatybilność PC•Kompatybilność z SO Windows
7/8/10
Montowanie
•
VESA
System operacyjny
•Tak, Android min 5.0
Pamięć RAM
•
Min 2 GB
Dysk twardy
•
SSD
Komunikacja z komputerem i oprogramowanie:
Monitor musi umożliwiać podłączenie
zewnętrznego komputera użytkownika
(niezależnego od OPS) wraz z pełną obsługą dotyku
(min. dla systemów MS Windows 7/8/10).
Akcesoria w zestawie: •
oprogramowanie
oraz sterownik na CD, kabel USB, instrukcja
obsługi, elementy do montażu na ścianie,
okablowanie zasilające, vga/dvi/hdmi
Laptop o min. parametrach:
Przekątna ekranu 15.6 cala
Matryca Matowa
Procesor min. minimalnie Intel Celeron N2840 lub
równoważny
Ilość rdzeni
min. 2
Pamięć RAM min.
4GB
Pamięć HDD min
500GB
Napęd optyczny DVD+/-RW
karta graficzna •
TAK
Wyjścia Karty graficznej VGA/D-sub, HDMI
Rozdzielczość optymalna
min. 1366x768
(HD) px
Czytnik kart Pamięci
Tak
Komunikacja
LAN/WLAN/BLUETOOTH
Interfejsy
min. 2xUSB 2.0 1xUSB 3.0
Wbudowana kamera internetowa TAK
Wbudowane audio
TAK
Oprogramowanie
Windows 10 PRO + pakiet
biurowy Microsoft Office
Klawiatura boczna numeryczna TAK
Tablet o min. Parametrach:
Ekran 7”, Multi-touch 5 punktowy
Procesor : 4 rdzeniowy o taktowaniu min. 1.3 GHz
pojemność: 8 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej
Pamięć RAM: 1 GB
Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
Czytnik kart pamięci microSD/SDHC
Aparat: przód 0.3 Mpix, tył 2 Mpix
System: Android 5.0

4
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Programy multimedialne edukacyjne:
– 1szt. np.: Harmonijny rozwój, gry i zabawy
zespołowe na tablice interaktywne, zestaw
Harmonijny rozwój składa się z: płyty z programem
- 21 gier i zabaw grupowych na tablice
multimedialne, 3 gry w każdym z 7 modułów;
wielkowymiarowej gry ekologicznej Segregacja
1 kpl.
odpadów; 42 kart pracy do wydrukowania i
kopiowania; poradnika metodycznego, na płycie
CD, wiek przedszkolny i szkolny;
- 1 szt Harmonijny rozwój 7 gier, Zestaw
multimedialnych i wielkoformatowych gier i zabaw
wspierający wszechstronny rozwój dzieci w wieku
5-7 lat, na płycie CD. Zestaw 7 gier
wielkoformatowych zawiera:
• Harmonijny Rozwój. Twórczość i konstrukcje
• Harmonijny Rozwój. Zmysły i ruch
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• Harmonijny Rozwój. Poznawanie i rozumienie
• Harmonijny Rozwój. Przyroda i czas
• Harmonijny Rozwój. Ekologia i środowisko
• Harmonijny Rozwój. Słowa i znaki
• Harmonijny Rozwój. Liczenie i porównywanie ,

5.

- 1 szt. np. : Akademia Bambika – pakiet , program
multimedialny przygotowany z myślą o dzieciach w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (od 5 do
8 lat). Cały program składa się z pięciu części każda z nich zawiera zestaw ćwiczeń rozwijający
konkretną umiejętność,

1

s
z
t
.

6.

- 1 szt. np.: Matematyka bez reszty. Pierwsze kroki,
to multimedialna pomoc dydaktyczna przeznaczona
do nauki zagadnień matematyczno-przyrodniczych
w edukacji przedszkolnej dla dzieci 3- 6 letnich.
Cechy szczególne produktu:
Program zawiera:
• 3 przygody tematyczne: Podróże, Zakupy i Pasje
wprowadzające dzieci w tematykę związaną z
najbliższym otoczeniem.
• 18 filmów edukacyjnych ukazujących zagadnienia
matematyczno-przyrodnicze.
• 9 interakcji dających możliwość nauki poprzez
zabawę.
• 18 ćwiczeń pozwalających na utrwalenie wiedzy z
zakresu matematyki i przyrody.
• Materiały dodatkowe: karty przygód, zabawy z
Matem i Matinką, pomysły na zajęcia przyrodniczomatematyczne oraz językowe, przewodnik „Krok po
kroku” dla nauczyciela, zestaw dyplomów
okazjonalnych.

1
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7.

- 1 szt. np.: „Bambikowe Logoprzygody” to
1
program multimedialny przygotowany z myślą o
dzieciach w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. • Pendrive z programem licencja 1 stanowiskowa
• słuchawki dwukanałowe
• 70 naklejek
• książeczka postępów dziecka
Program współpracujący z:
• komputerem posiadającym ekran dotykowy
• tablicą interaktywną
Zamawiający dla opisu swoich wymagań
przedstawił produkty firmy Moje Bambino
dopuszcza oczywiście oprogramowania innych firm
o porównywalnych, równoważnych funkcjach
Magiczny dywan - Magiczny dywan (urządzenie) z 1szt.
pakietem FUN I - wersja FUN wraz z pakietem gier
dla przedszkoli i klas 1-3, zintegrowany system
czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor,
komputer oraz tablicę interaktywną. Wymiary
interaktywnego dywanu to ok. 2 x 3 m.
wiek dzieci 3-6 lat;
Zamawiający dla opisu swoich wymagań
przedstawił produkty firmy Moje Bambino
dopuszcza oczywiście produkty innych firm o
porównywalnych, równoważnych funkcjach.
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8.

9.

Sprzęt nagłaśniający – przenośna, aktywna 20-cm
(8'') kolumna PA z subwooferem oraz mocą
wzmacniacza 100 W
- obciążenie głosników 200 W RMS
(odpowiada 400 W maks.)
- zestaw zawiera 2 mikrofony (1 x
bezprzewodowy, 1 x podłączony kablem)
• funkcja nagrywania na nośniki pamięci USB
oraz SD
• zintegrowane radio FM z pamięcią 22 stacji
• wbudowany, wytrzymały akumulator
• wejścia USB oraz SD do odtwarzania utworów
MP3 bezpośrednio z nośników pamięci USB B34

10.

Drukarka laserowa kolorowa• Maksymalny format
druku: A4
• Automatyczny druk dwustronny
• Szybkość druku w czerni: 30 str/min
• Szybkość druku w kolorze: 26
str/min
• Rozdzielczość w kolorze: 600 x
1200 dpi
• Interfejs: Ethernet, USB
• Obsługa papieru: podajnik na 250
arkuszy, taca na 100 arkuszy
• Obciążenie: 45000 str/mies.
11 Projektor multimedialny
Kluczowe cechy:
• Technologia Oszczędzania Energii
• trwałość lampy do 10 000 h.
Specyfikacja:
• System projekcji DLP .
• Rozdzielczość rzeczywista XGA (1024 x 768).
• Jasność 3200 lumenów .
• Współczynnik kontrastu 13000:1 .
• Wyświetlane kolory 1.07 mld Kolorów .
• Proporcje ekranu: Natywny 4:3 (5 do wyboru) .
W zestawie:
• Urządzenie podstawowe • Pilot z bateriami • Kabel
Zasilający •Instrukcja Szybkiego Uruchomienia •
Karta Gwarancyjna • Kabel -VGA(D-sub 15pin).
12 Ekran projekcyjny elektryczny ścienny 200 x 200cm

1

k
p
l

1

s
z
t
.

1.

s
z
t
.

1szt.

13 Kolorowa drukarka wielofunkcyjna

• Drukowanie/Kopiowanie/Skan/Faks
1 szt.
• Automatyczny druk dwustronny
• Wyświetlacz LCD podświetlany
• Maksymalny rozmiar nośnika A4
• Szybkość drukowania - 26 str./min
w formacie A4 w kolorze, 30 str./min
w formacie A4 w czerni
• Czas uzyskania pierwszej kopii - w
kolorze: około 9 sekund, w czerni:
około 8,5 sekundy
• Rozdzielczość drukowania - 600 x 1200 dpi
• Interfejs -1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB
2.0 (High Speed), Host USB 2.0 (High Speed),
(opcjonalnie) bezprzewodowa sieć LAN
IEEE802.11a/b/g/n), RJ-11
• Pamięć (Std./Maks.) - 1GB / 1GB
• Pojemność wejściowa - Podajnik 1: 250 arkuszy
• Rozdzielczość skanowania - Maks. 600 × 600 dpi
• Szybkość skanowania - Maks. 30 obrazów na minutę
w kolorze, 30 obrazów na minutę w czerni
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14 Radioodtwarzacz

• moc wyjściowa (RMS): 3 W
• odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• tuner radiowy FM
• liczba wbudowanych głośników: 2
• wyświetlacz LCD
• port USB i wejście audio 3,5 mm
• dynamiczne wzmocnienie basów
• szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu
• przeszukiwanie następnego/poprzedniego albumu
• wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki
• odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
• zasilacz (w zestawie), możliwość zasilania
bateryjnego

1 szt.

3
3
Cena
brutto za całość część I zamówienia

ilość
Lp.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA
MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

Część II zamówienia
1 Dywany wykonane w technologii Heat Set Fryz z

ulepszonego polipropylenu, odporne na ścieranie i
utratę:
1 szt Baranki: Skład runa 100% PP heat-set frise
przędza pojedyncza. Posiadający Certyfikat
Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem
uniepalniającym, wymiary 4x5
1 szt. Werbena, Skład runa 100% PP heat-set frise
przędza pojedyncza. Posiadający Certyfikat
Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem
uniepalniającym, 4 x5 m,

5 szt

3 szt. Rybki, Skład runa 100% PP heat-set frise,
przędza pojedyncza. Posiadający Certyfikat
Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem
uniepalniającym. • wym. 2 x 3 m ,
Np. firmy Moje Bambino lub równoważne
2 Szafki plastyczne:
3+2
3 szt. – wózek na prace plastyczne, wykonany z płyty
laminowanej w tonacji klonu. • wym. 123,5 x 45 x 81 cm,
2 szt. - Szafka do przechowywania artykułów
plastycznych, wykonana z płyty laminowanej w tonacji
klonu oraz białej, szare elementy wykonane z płyty MDF.
• wym. 80 x 34 x 72 cm • wys. półek 20 cm • przegródki
górne 23,5 x 30,5 cm i 26 x 30,5 cm, na kółkach,
Wiek dzieci 3-6 lat; np. firmy Moje Bambino lub
równoważne.

3

Biurko z zaokrąglonymi narożnikami , z 2 szafkami i 4
szufladą, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w
tonacji buk lub klon, wykończone obrzeżami o gr. 2 mm.
Wyposażone w 2 szafki i szufladę, zamykane na zamek.
Wymiary 130x60x76cm
4 Tablica korkowa z drewnianą ramą, do prezentacji
5
prac lub wywieszania ogłoszeń wym. 100x200cm.
5 Zestaw startowy Bee-Bot Zestaw obejmuje:
1
• 1 Bee-Bota
• 4 maty edukacyjne: „Wyspa skarbów”, „Ruchliwa ulica”
,„Przezroczysta siatka” i „Długa przezroczysta siatka”
• 1 zestaw 49 kart
• 10 białych osłonek

6

Bee-bot robot w kształcie chodzącej pszczółki, wydający
dźwięki i poruszający się po podłodze zgodnie z wcześniej
zaplanowaną trasą

7 Mata z liczbami 1-10 o wym. 28 x 165cm

4

2

OFEROWANE PARAMERTY
cena brutto
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
WYPEŁNIA OFERENT

8 Mata Alfabet do kodowania wym. 90x75cm, wymiary 1

2

9 Scottie Go! EDU gra do nauki podstaw programowania

1

pola 15x15cm

10

11

dla najmłodszych.
Mata drzewo – zestaw do kodowania • duża mata o wym. 1 kpl.
140 x 111 cm, wykonana z jasnoszarego skadenu, na
macie biały nadruk drzewa. Zestaw 72 kartoników do
drzewa o wym. 5 x 5 cm, w tym: • 48 kartoników z
kolorami: czerwony, żółty, niebieski(po 16 szt. z każdego
koloru) • 16 kartoników z figurami geometrycznymi: koło,
kwadrat, trójkąt, prostokąt (po 4 szt. z każdą z figur). • 4
kartoniki do oznaczenia wielkości: duży, mały (po 2 szt. z
każdej wielkości) • 4 kartoniki do oznaczenia grubości:
gruby, cienki (po 2 szt. z każdej grubości). • instrukcja.
1 kpl.
Plansze do kodowania
• 3 plansze (2, 3 i 4 rubrykowe) o wym. 60 x 42 cm
wykonane z jasnoszarego skadenu.

12

Komplet klocków do kodowania dla nauczyciela • 11 szt.
• format A6.

13

Komplet kartoników do kodowania dla dzieci. • 55 szt. (5
kompletów po 11 szt.) • wym. 5 x 5cm.

14

Plansza z układem współrzędnych do kodowania •
wykonana z jasnoszarego skadenu • wym. 60 x 60 cm.

15

Kolorowe figury - 60 figur w 5 kształtach, 3 kolorach i 2 1 kpl.
grubościach z tworzywa sztucznego • wym. największego
elem. 7,5 cm • gr. 5 mm lub 1,7 mm.

16

Suszarka metalowa do suszenia prac plastycznych.
Metalowy stelaż na kółkach ułatwiających
przemieszczanie. Suszarka na 25 prac formatu A3 lub 50
A4.
wym. 42,5 x 41 x 98 cm

17

Chusta 6 m do gier i zabaw zespołowych. śr. 6 m , 12
uchwytów , maksymalne obciążenie 10 kg

1 kpl.
1

szt.3

3

18

Kącik kuchenny wykonany ze sklejki. Wyposażony w
szafkę z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik, płytę
grzewczą i liczne półeczki oraz wieszaki i podpórki na
sztućce. • wym. 121,5 x 40 x 112 cm • wys. blatu 61 cm

5

19

Globus fizyczny duży. • śr. 42 cm • wys. 62 cm • 1:30
000 000

5

20

Zestaw różnokolorowych sztućców.
4 widelce , 4 noże , 4 łyżki , 4 łyżeczki , pudełeczko na
sztućce z przegródkami , dł. elem. do 15 cm

5

21

22

23

Akcesoria do pieczenia ciast w zestawie: 6 foremek do
ciast , miska , wałek do ciasta , nóż do krojenia pizzy , 2
łopatki do mieszania , dł. elem. do 28 cm
Akcesoria kuchenne z czajniki. Zestaw przyborów
kuchennych: rondel, czajnik , patelnia , 2 łopatki do
mieszania potraw , dł. elem. do 18 cm

k
p
l
.

5

5

5
Zestaw do herbaty. Zestaw dla 4 osób. • 4 filiżanki z
podstawkami • 4 łyżeczki • kubek do śmietanki •
cukierniczka • dzbanuszek do herbaty • wys. elem. do 12
cm

25

24

25

26

27
28
29
30

31

32

33
34
35
36
37
38
39

40
41
42

Mały doktor - zestaw zawiera: stetoskop, przyrząd do
pomiaru ciśnienia z „działającą” pompką, otoskop do
badania ucha, termometr, strzykawka, opatrunek i
torebka lekarska. • wym. torby ok. 15 x 17 cm • dł. elem.
od 5 do 35 cm
Drewniane klocki - zestaw kolorowych, wykonanych z
naturalnego drewna klocków . W skład zestawu wchodzi
50 klocków o różnych kształtach. • wym. elem. od 3 x 3 x
3 cm do 9 x 3 x 3 cm
Klocki wafle mix 170 w kartonie z tworzywa sztucznego •
wym. Klocka 10 x 10 x 1 cm, 170 klocków
konstrukcyjnych - standardowych w kartonie o wym. 47
x 31 x 37,5 cm
Warsztat Kuby - drewniany zestaw do majsterkowania.
• wym. 60 x 55 x 80 cm

5

Woreczki z grochem 4 szt.
wym. 12 x 12 cm • 100 g • 4 szt.
Szarfa czerwona, dł. 120 cm, szer. 3cm., wykonana z
taśmy polipropylenowej. •

80szt.

Karty ćwiczeń - Ćwiczenia pamięci symultanicznej i
sekwencyjnej
• 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi
rysunkami, dwustronnie zafoliowane
•36 plakietek
• instrukcja do wszystkich ćwiczeń
• teczka tekturowa formatu A4, zapinana na rzepki
Karty ćwiczeń – Pytam i odpowiadam
• 20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi
rysunkami i pytaniami dwustronnie zafoliowanych
• 80 etykietek z odpowiedziami do układania na
planszach • opis przykładowych ćwiczeń
Lusterko do dekorowania . Drewniane lusterko z
podstawką, do samodzielnego ozdabiania.
Powierzchnia lustra wykonana z tworzywa sztucznego. •
śr. 13 cm
Mikrofon MP3 z możliwością nagrywania i odtwarzania
(4 godz.) dźwięków, piosenek i muzyki.
Wbudowana pamięć 128 MB. Ładowanie za pomocą USB.
Plansza tematyczna - sklep
• format: 70 x 50 cm • 1 szt. • instrukcja
Plansza tematyczna - miasto
• format: 70 x50 cm • 1 szt. • instrukcja
Plansza tematyczna - zoo
• format: 70 x50 cm • 1 szt. • instrukcja
Plansza tematyczna - ekologia
• format: 70 x50 cm • 1 szt. • instrukcja
Plansza tematyczna - wieś
• format: 70 x 50 cm • 1 szt. • instrukcja
Natura - tablica magnetyczna o wym. 70 x 50 cm
przedstawiająca krajobraz , 100 szt. magnetycznych
elementów , torba z magnesami samoprzylepnymi , 4
torebki z tworzywa sztucznego , instrukcja
Żywność - zdjęcia przedstawiające różne produkty
spożywcze, zarówno półprodukty jak i gotowe posiłki. •
46 zdjęć o wym. 15 x 10 cm
Stół do zabawy wodą i piaskiem, wykonany z
wytrzymałego tworzywa sztucznego. • wym. 132 x 77 x
32 cm • wys. 58cm
Podajnik ręczników - • poj. 400 szt. • wym. 27 x 13 x 27
cm • waga 0,7 kg

3 szt.

5

5

5

50 szt.

5 szt.

15 szt.

5
5
5
5
5
5
5

5
2
5
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Zestaw np.: Kolorowe regały 21 firmy Moje Bambino lub
równoważny– w skład kompletu wchodzi:

1kpl

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w
tonacji brzozy, uzupełnione detalami wykonanymi z
kolorowej płyty MDF.
100307 Kolorowy regał z szufladami – szt 1 wyposażony
w 3 szuflady z frontami wykonanymi z płyty MDF.
Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy. Wymiary
83x83cm.
100308 Nadstawka z drzwiczkami – szt 1 – wyposażona
w kolorowe drzwiczki wykonane z płyty MDF.
Dostosowana do regału z szufladami. Wykonana z płyty
laminowanej tonacji brzozy, wym. 83x35x50cm.
100213 Regał wysoki z półkami- 1 szt- wyposażony w 2
półki. Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy,
wym. 83x120,5cm
100301 Regał duży 9 – szt. 1 - Regał z 2 przegrodami i 2
półkami. Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy.
• wym. 83 x 35 x120,5 cm
100203 Szafka Słonik 1 szt- Regały w kształcie zwierząt,
wykonane z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z
kolorowymi elementami z płyty MDF.
• wym. 121 x 42,5 x 82 cm • wys. blatu 35,5 cm
100207 Półka wisząca Żółwik - szt. 1 Regały w kształcie
zwierząt, wykonane z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z
obrzeżem multiplex, z kolorowymi elementami z płyty
MDF.• wym. 100 x 35 x 50 cm
100151 Drzwiczki do regałów – zielone szt 4 Dostarczane z uchwytami i półeczką. Wykonane z płyty
MDF wykończonej
obrzeżem PCV. • 1 szt. • wym. 24,5 x 35 cm
100154 – Drzwiczki do regałów – pomarańczowe szt. 1
100155 - Drzwiczki do regałów – żółte szt. 2
Długość zestawu 3,70m

44

Biblioteczka – półki. Szafka z półkami o regulowanej
wysokości, przeznaczona głównie do przechowywania
książek i gier, wykonana z płyty laminowanej w tonacji
buku. • wym. 83,6 x 30 x 120 cm
Szafka na wyprawkę - do przechowywania wyprawek
plastycznych. Posiada półki na papiery i kredki, szufladę
na drobne akcesoria, boczne kieszenie na kleje, farby
oraz bibułę.• wykonana z płyty laminowanej o gr. 18
mm, w tonacji buku, z obrzeżem PCV • wym. 72 (+ 17
Piankowe
mix
kolorów8 szt.
• 8 kolorów
cm bocznekuleczki
półeczki)
x 40
x 87,6 •cm
• odstęp
między•
wym.
17 x8 9cm.
x 6 cm
półkami:

szt. 2

47

Piankowe kuleczki - zestaw dla klasy - 36 szt. , 16
kolorów , wym. 17 x 9 x 3,5 cm

szt. 5

48

Słomki konstrukcyjne 800 el. z tworzywa sztucznego.
wym. opak. 41 x 29 x 15 cm • dł. 20 cm • śr. 0,7 cm

szt. 3

45

46

szt.2

szt. 5

27

49

Zestaw instrumentów duży w walizce • walizka o wym.
27 x 38 x 12,5 cm • 14 rodzajów instrumentów dla 17
dzieci:
- tamburyn, śr. 15 cm
- tamburyn z membraną, śr. 15 cm
- marakasy plastikowe, wym. 7 x 20cm
- talerze, śr. 9 cm
- kastaniety, 8 szt., śr. 4,2 cm
- kastaniety z rączką, dł. 15,2 cm
- trójkąt z pałeczką, dł. boku 11 cm
- rączka z 5 dzwoneczkami, dł. 21 cm
- drewniane jingle
- cymbałki z pałeczkami, wym. 38 x 4cm
- podwójny tonblok z tarką, dł. 20 cm
- dzwoneczki na drewnianej rączce
- tonblok z pałeczką, dł. 19 cm
- małe dzwoneczki, wym. 7,5 x 8 x 4cm

50

Torba małego muzyka Torba wykonana z tkaniny,
zamykana na zamek. • wym. torby po złożeniu 42 x 42
cm • 17 instrumentów:
- tamburyn, śr. 20 cm
- maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm
- podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm
- trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 cm,
15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm
- kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 5,5cm
- kastaniety z rączką, dł. 21 cm
- marakasy drewniane, dł. 23 cm
- drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr.4,5 cm
- tamburyn z membraną, śr. 20 cm
- podwójny tonblok z pałeczką, dł. 20cm, śr. 4,5 cm
- podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5
cm
Lalka
u lekarza
dźwiękiem
- klawesy,
dł. 20z cm,
śr. 2,2 XX
cm w komplecie z
nożyczkami
i stetoskopem
dł. śr.
30 5
cmcm
- marakas wałek,
dł. 20,5 cm,

51

kpl. 3

2 kpl.

5 szt

52

Lalka z zestawem toaletowym w komplecie z toaletą i
przyborami toaletowymi dł. 33 cm

53

Kostki systemu dziesiętnego składający się ze 121 elem. 2 szt.
Zawartość zestawu: • 100 kostek o wym. 1 x 1 cm • 10
kostek o wym. 10 x 1 x 1 cm • 10 kostek o
wym. 10 x 10 x 1 cm • 1 kostka o wym. 10 x 10 x 10 cm
• każdy rodzaj kostek w innym kolorze (4 kolory)
5 szt.
Wózek spacerowy z daszkiem \ dla lalek, z dolnym
koszem oraz składanym daszkiem. Gumowe kółka. •
wym. 56 x 38 x 70 cm

54

5 szt

55
56
57

5 szt.
Wózek dla lalek - trójkołowy - wym. 61 x 33 x 54 cm
5 szt.
Wózek gondola - wym. 58 x 38 x 61 cm
10 szt.
Półeczka na kubeczki zielona - z 5 haczykami np. na
ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7
cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w
którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. wym. 67,5
x 18 x 25 cm

57

Średni rowerek - Rowerki wyposażone w uchwyt
ułatwiający przenoszenie i wytrzymałe uchwyty gumowe
przy kierownicy. Stalowa rama lakierowana
proszkowo na czerwono odporna na rdzę i zarysowania,
• wys. kierownicy: 63,5 cm
• wys. siedziska: 36,8 cm
• waga: 12,70 kg

4 szt.

59

Jeździk - motocykl policyjny • wym. 71 x 38 x 44 cm •
maksymalne obciążenie 50 kg
Hulajnoga
• wys. kierownicy: 86,4 cm
• wys. podstawy: 7,6 cm
waga : 9,0kg

2 szt.

2 szt.

62

Motor na trzech kółkach • wym. 58 x 37 x 39 cm • wys.
siedziska 26 cm • maksymalne obciążenie 50 kg
Samolot pasażerski zabawka dł.30cm

63

Śmieciarka z pracownikiem o wym. 25-28cm

10szt.

60

61

2 szt.

10szt.

64
65
66
67
68
69

Wywrotka z figurkami o wym. 26/16/16
Betoniarka z figurką wym. 26/16/18,5
Jeep zabawka dł 28cm
ambulans z figurkami dł 28cm
Samochód osobowy z figurkami dł 30cm
Zamek klasyczny • wym. 182 x 156 x 139 cm

70

1 kpl.
Basen trójkątny gr. podłogi 40 mm , wym. 2 x 2 m, dł.
ścianki przekątnej 158 cm , wys. 60 cm , 3000 piłeczek o
śr.
6cm
, basen bez podłoża
wykonany
z tkaniny PCV
1 szt.
Góra
wspinaczkowa
– o wymiarach
203x132x203cm

71

10szt.
10szt.
10szt.
10szt.
10szt.
1 szt.

72
73

Szafa wysoka dwudrzwiowa – klon, wykonana z płyty
laminowanej
18 zmm.
, wym.wykonana
76 x 40 x z185
cm
Szafa średniao–gr.
klon
2 półkami
płyty
laminowanej o gr. 18 mm. , wym. 76 x 40 x 115 cm

3 szt.
2 szt.

74

Regał z szafka klon wykonany z płyty laminowanej o gr.
18 mm, wym. 76x40x152cm

2 szt.

75
76

Biała tablica magnetyczna - duża 60 x 90 cm

1 szt.
1 szt.

77
78

Tęczowe pudełka
pozwalają na nagrywanie 10-sekundowych sekwencji,
których odtwarzanie następuje po podniesieniu wieczka. •
1 szt.
6 kolorowych
Gruszka
mała pudełek
pomarańczowa - kształtki rehabilitacyjne
pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów.• waga 4 kg •
1 szt.
Fotel
obrotowy kubełkowy tapicerowany
śr. 60gabinetowy
cm • wys. 80- cm
skórą dwoinową w kolorze czarnym. Mechanizm TILT

79

8 szt.
Szatnia Kameleon - zestaw 3
- 092182 Szatnia Kameleon 6, 1szt
• 092710 Drzwiczki duże i małe do szatni Kameleon szare, 1 kpl
• 092711 Drzwiczki duże i małe do szatni Kameleon błękitne, 1 kpl
• 092712 Drzwiczki duże i małe do szatni Kameleon niebieskie, 1 kpl
• 092709 Drzwiczki duże i małe do szatni Kameleon białe, 1 kpl
• 092717 Drzwiczki duże i małe do szatni Kameleon jasnoróżowe, 1 kpl
• 092718 Drzwiczki duże i małe do szatni Kameleon ciemnoróżowe, 1 kpl
Opis składników zestawu:
• 092182 - Szatnia Kameleon 6 osobowa . Szatnia
wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu i białej.
Metalowe haczyki w komplecie, w razie potrzeby jest
możliwość zamontowania dodatkowych haczyków wys.
siedziska 33 cm • gł. siedziska 23 cm • wym. dużego
modułu 69,5 x 22,5 x 19 cm• wym. małego modułu 19 x
22,5 x 19 cm • wys. półki na buty 20 cm • wym. 126 x 50
x 134 cm
• Drzwiczki duże i małe do szatni Kameleon Komplet
małych i dużych drzwiczek do szatni Kameleon.
Wykonane z foliowanej płyty MDF. • wym. Małych
drzwiczek 20 x 20 cm • wym. Dużych drzwiczek 20 x 57,5
cm • wym. otworu w drzwiczkach 4,5 x 12 cm

80

Metalowa szafa ubraniowa drzwi granatowe. Szafka BHP 9 szt.
o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej pokrytej farbą
proszkową. Szafka podzielona na dwie komory górne o
wymiarach 33 x 39 x 49 cm i cztery komory ubraniowe o
wymiarach 39 x 49 x 145 cm • wym. 80 x 49 x 180 cm
5 szt.
Wieszak metalowy na ubrania. Wieszak szatniowy
wykonany z profilu okrągłego o śr. 25 i 15 mm, srebrny.

81
82

1 szt.

83

Szafka na klucze w kolorze popielatym. Szafka
wyposażona w 50 haczyków na klucze (bez zawieszek).
wym. 23,5 x 6 x 36 cm
Siedzisko szatniowe - średnie. Stelaż zapewniający
stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną
PCV, łatwą do utrzymania w czystości.• wym. 40 x 40 x
80 cm

84

Pojemnik termoizolacyjny •GN1/1 10L

5 szt.

6 szt.

29

85

Łyżka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość
mycia w zmywarce. • dł. 19 cm

86

Widelec wykonany ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość 108 szt.
mycia w zmywarce. • dł. 19,5 cm
Nóż wykonany ze stali nierdzewnej13/0. Możliwość mycia 108 szt.
w zmywarce. •dł. 20,5 cm

87
88
89
90
91
92
93
94

108 szt.

Talerz deserowy śr. 19,5 cm. Zastawa stołowa z białego
szkła hartowanego.
Talerz głęboki śr. 22,5 cm Zastawa stołowa z białego
szkła hartowanego.
Pojemnik z pokrywą GN 1/4H200
Termos stalowy 10L
Szczypce uniwersalne L24cm

60 szt.

Chochla do zupy 18/10

5 szt.
2 szt.

Termos z kranikiem 9,5 L

60 szt.
20 kpl
5 szt.
5 szt.

Cena brutto za całość części II zamówienia

Oferujemy termin gwarancji dla przedmiotu zamówienia:
Część I zamówienia……………………………………(24,36,48 miesięcy)
Część II zamówienia……………………………………(24,36,48 miesięcy)
3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami
postępowania,

4.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

5.

Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy
w terminie 14 dni od ogłoszenia wyboru oferenta.

6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartej
w
SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6.

Cena zawiera wszystkie nośniki kosztów, które pozwalają zamawiającemu
z oferentem umowę ryczałtową bez możliwości dokonywania zmian.

zawrzeć

7. Termin wykonania (dostawy) zamówienia: od podpisania umowy do 30.05.2018r.
8. W celu spełnienia warunków udziału w postepowaniu polegamy na zdolnościach technicznych lub
1)

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów tj:
…………………………………. w zakresie …………………….…………………….
(nazwa podmiotu)

2) ………………………………….

w zakresie …………………….…………………….

(nazwa podmiotu)

9. Następujące części zamówienia/zakres zamierzamy zlecić podwykonawcom: (wypełnić, jeżeli
dotyczy)*
1) …………………………………. w zakresie …………………….…………………….
(nazwa podwykonawców)
2) ………………………………….
w zakresie …………………….…………………….
(nazwa podwykonawców)
3) …………………………………. w zakresie …………………….…………………….
(nazwa podwykonawców)

10.Numer naszego konta bankowego:…………………………………………………
11.Załącznikami do niniejszej oferty są:
a).......................................................

b).......................................................
c)………………………………………..
Podpisano
...........................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR I.2 do SIWZ

O ŚWI AD C Z EN IE
O S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - pn.

„Dostawa

wyposażenia do

Przedszkola Samorządowego im. Juliana Tuwima w

Brodach”
ja/my (imię nazwisko) …..………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
I.

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że:

1.

spełniam/ my warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ dotyczące:
1)

2.

zdolności technicznej lub zawodowej;

nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) z uwagi na okoliczności
wymienione w pkt 5.2. SIWZ.

dnia ..........................
...........................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

II.

oświadczam/ my, iż podmioty wymienione w pkt 8 oferty, na zdolnościach których polegamy
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1.

spełniają warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ w zakresie w jakim
powołujemy się na ich zasoby, dotyczące zdolności technicznej zawodowej lub ekonomicznej;

2.

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) z uwagi na okoliczności
wymienione w pkt 5.2. SIWZ;

dnia ..........................
.........................................................................

31

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

III.

oświadczam/ my, iż Podwykonawcy wymienieni w pkt 9 oferty, inni niż podmioty, o których
5

mowa w pkt II niniejszego oświadczenia nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z późn. zm.) z uwagi na okoliczności wymienione w pkt 5.2. SIWZ.

dnia ..........................

..........................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ..........................

..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR II.1 do SIWZ

O ŚWI AD C Z EN IE
składane na podstawie art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - pn.

„Dostawa wyposażenia do

Przedszkola Samorządowego im. Juliana Tuwima w

Brodach”

ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………………….....
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że:
1

nie należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy
złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe;
7

należę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy
złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące
między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące
załącznik do niniejszego oświadczenia.
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1

Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się
przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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.............................................................................
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