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ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 12 

 
ul. SUWALSKA 5 
54-104 Wrocław 

 

Tel. 71 798 69 18 
 

e-mail: email: przedszkole08@gmail.com 
 

http://zsp12.wroclaw.pl  
 
 

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H 

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 
 

 
WYBÓR DOSTAWCY WYPOSAŻENIA BUDYNKU I POMIESZCZEŃ 

W ZESPOLE SZKOLNO -  PRZEDSZKOLNYM NR 12 WE WROCŁAWIU 
 
  
 
 
Zatwierdził: Dyrektor ZSP nr 12 we Wrocławiu – Izabela Wojtycka 

 

 

 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej 
SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji  
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wrocław, czerwiec 2017 

http://zsp12.wroclaw.pl/
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I Nazwa i adres zamawiającego  

 
1. Zamawiającym jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław w imieniu której 

działa Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław. 
 

II Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP 
nie stanowią inaczej.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  
 

III Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy mebli, pomocy dydaktycznych oraz  

elementów wyposażenia sal lekcyjnych na rzecz Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego nr 
12 we Wrocławiu. 

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
 

1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym środkiem transportu, do siedziby 
Zamawiającego; 

2) Rozładunek; 
3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
4) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie poszczególnych produktów  

w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
 
3. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji 

Towarowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
4. Zamawiający zaleca wykonacie wizji lokalnej w swojej siedzibie w celu ustalenia 

istniejącej kolorystyki (tonacje kolorów i oklein użytych prze realizacji zamówienia 
publicznego muszą odpowiadać tym, które istnieją u Zamawiającego). 

5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.  
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych 

(PLN).  
10. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.  
11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 

CZĘŚĆ 1 – MEBLE NA WYMIAR 
CZĘŚĆ 2 – MEBLE GOTOWE  
CZĘŚĆ 3 – POMOCE DYDAKTYCZNE I ZABAWKI 
CZĘŚĆ 4 – PROFESJONALNY SPRZĘT KUCHENNY 
CZĘŚC 5 – SPRZĘT INFORMATYCZNY, RTV i AGD 
CZĘŚC 6 – SPRZĘT I WYPOSAŻENIE OGRODNICZE  
CZĘŚC 7 – SPRZĘT DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI  
CZĘŚĆ 8 – ARTYKUŁY BIUROWE 
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12. Określenie przedmiotu zamówienia wg. słownika CPV  
 

Kod CPV 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 

Kod CPV 30200000-1 Urządzenia komputerowe 

Kod CPV 32300000-6 
Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca 
dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca 

Kod CPV 37400000-2  Artykuły i sprzęt sportowy 

Kod CPV 37520000-9 Zabawki 

Kod CPV 39130000-2 Meble biurowe 

Kod CPV 39160000-1 Meble szkolne 

Kod CPV 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

Kod CPV 39220000-0 
Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły 
domowe oraz artykuły cateringowe 

Kod CPV 39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju 

Kod CPV 44511200-7 Narzędzia ogrodnicze 

 
13. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w - 

Szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia 
publicznego - stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

IV Termin wykonania zamówienia 

 
1. Termin realizacji jest tożsamy dla wszystkich części udzielanego zamówienia 

publicznego. 
2. Zakończenie dostawy z wydaniem sprzętu i instalacją: do dnia 21 sierpnia 2017 r. 

 

V Warunki udziału w postępowaniu  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 
1) Nie podlegają wykluczeniu w przedmiotowym postępowaniu.  

 
Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 
 
– wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
– wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 
 

 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. Nr 88, 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), 

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

 skarbowe, 
 

– 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); 
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– wykonawcę, 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 2; 

– wykonawcę, 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; 

– wykonawcę, 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 kryteria selekcji, lub 
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów; 

– wykonawcę, 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; 

– wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

– wykonawcę, 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; 

– wykonawcę, 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; 

– wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o 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); 

– wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

– 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. 

 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące Zdolności technicznej lub 

zawodowej: 

 
CZEŚĆ 1 - Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 
lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 1 
zamówienie, związane z dostawami mebli na wymiar o wartości co 
najmniej  60 000,00 zł brutto. 
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CZEŚĆ 2 - brak szczególnego warunku w tym zakresie 
 

CZEŚĆ 3 - Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 
lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 1 
zamówienie, związane z dostawami mebli gotowych, pomocy 
dydaktycznych, artykułów sportowych, zabawek o wartości co najmniej  
60 000,00 zł brutto. 
 
CZEŚĆ 4 - Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 
lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 1 
zamówienie związane z dostawami profesjonalnego sprzętu kuchennego  
o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto 
 
CZEŚĆ 5 - Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 
lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 1 
zamówienie związane z dostawami sprzętu informatycznego, o wartości 
co najmniej 60 000,00 zł brutto 
 
CZEŚĆ 6, 7 i 8 – brak szczególnego warunku w tym zakresie 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 
rozdziale V. 1. 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” 
o której mowa w pkt 4, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
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. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5, 
pkt 2 i 4. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wezmą udział w 
realizacji dostaw, do realizacji których te doświadczenie jest wymagane. 

 

Va Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

 

1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 
 

1) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
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rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
 

VI Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
przesłanek wykluczenia 

 

1. DOKUMENTY KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA, 
SKŁADAJACY OFERTĘ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU: 

 

Dokumenty dotyczące podstaw wykluczenia oraz wstępnego spełniania  
warunków udziału w postępowaniu: 

 

1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w zakresie wskazanym w 
załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  

 
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu/brak podstaw wykluczenia.  

b) Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o tych 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ. 

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

 
Dokument potwierdzający przynależność lub brak przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 
 

2) Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
http://zsp12.wroclaw.pl/p8/, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP 
(informacje podane do publicznej wiadomości w trakcie procedury otwarcia 
ofert), przekaże zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą (o ile wystąpią) nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – 
wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

http://zsp12.wroclaw.pl/p8/
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2. DOKUMENTY KTÓRE BĘDZIE ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ WYŁĄCZNIE 
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA W 
NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU: 

 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, aktualnych na 
dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

a) Wykaz dostaw wykonanych lub nadal wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku nadal wykonywanych dostaw referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu 
zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

 

2) W celu oceny czy zaoferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni od daty 
otrzymania wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia następujących oświadczeń 
lub dokumentów: 
 

a) Wydrukowany, parafowany i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ w CZĘŚCI 
której dotyczy założona oferta na wykonywanie zamówienia publicznego. 

 
3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca jest zobowiązany 
złożyć:   

 

a) Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów, do korzystania z nich na okres wykonywania niniejszego 
zamówienia publicznego. 

b) Pisemną informację na temat:  

 
- zakresu, dostępnych Wykonawcy, zasobów innego podmiotu; 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 
- zakresu i okresu udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu 

zamówienia. 
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, 
zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 
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3. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

4. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 3, składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej 
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania 

 

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej 
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania do uzupełnienia o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest wyłącznie 
forma pisemna. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres określony na stronie tytułowej niniejszej SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres poczty elektronicznej lub faks 
wskazany na stronie tytułowej niniejszej SIWZ. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia 
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w rozdz. VII. 6 niniejszej SIWZ. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
10. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z 

Wykonawcami, jest – Paulina Pakuła – Wicedyrektor ds. Przedszkola w ZSP nr 12. 
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11. Przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno  
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że 
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,  
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII Wymagania dotyczące wadium  

 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium.  
 

IX Termin związania ofertą   
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może 
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

A. ZAWARTOŚĆ, FORMA I OZNACZENIE 
 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
 
1) Wypełniony formularz ofertowy o treści zawartej w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

2) Oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, pkt 1, ppkt 1 niniejszej SIWZ – 
Załącznik nr 3 do SIWZ; 

 

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową na realizację poszczególnych 
części zamówienia publicznego - określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający 
nie ogranicza ilości części na które Wykonawcy mogą złożyć swoje oferty. 

3. Złożenie większej liczby ofert na realizację określonej części zamówienia publicznego 
przez danego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert przez niego 
złożonych. 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Ofertę należy sporządzić pisemnie pod rygorem nieważności w języku polskim (w tym 

wszystkie załączone dokumenty i pisma bez wyjątku), zgodnie z niniejszą specyfikacją w 
formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 

6. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym 
dokumencie upoważniającym do takiej reprezentacji. 

7. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

8. Wszystkie zapisy w ofercie powinny być wykonane w sposób trwały (maszyna do pisania, 
komputer, lub inna trwała i czytelna technika) - zaleca się aby zapisy w ofercie 
potwierdzone były na każdej stronie podpisami przez upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy osoby – w celu identyfikacji nazwisk tychże osób wskazane jest opatrzyć 
podpisy imiennymi pieczątkami. 
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9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

10. Kompletna oferta łącznie z załącznikami powinna być zszyta – w celu uniknięcia 
samoistnej dekompletacji (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwienia zmiany 
zawartości oferty bez widocznych śladów naruszenia. 

11. Oferta nie powinna zawierać napisów w międzyliniach. Wyjątek stanowią sporadyczne 
poprawki błędów, wykonane przez Wykonawcę, potwierdzone podpisem lub parafą przez 
osobę(y) podpisującą(e) ofertę – parafa lub podpis powinny być naniesione w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. z pieczątką imienną osoby dokonującej 
poprawek). 

12. Całość oferty musi być umieszczona w nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej opisem: 
 

WYBÓR DOSTAWCY WYPOSAŻENIA BUDYNKU I POMIESZCZEŃ 
W ZESPOLE SZKOLNO -  PRZEDSZKOLNYM NR 12 WE WROCŁAWIU 

 
13. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta powinna być zaopatrzona w nazwę  

i adres Wykonawcy w celu umożliwienia odesłania oferty w przypadku złożenia jej po 
wyznaczonym terminie. 

14. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie 
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 
Oferty prawidłowo zaadresowane a złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone 
Wykonawcy. 

15. Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i składają 
ofertę na własne ryzyko i na własny koszt.  

 
B. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY 
 
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, modyfikacje poprawki i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

2. Powiadomienie o modyfikacji musi być złożone wg takich samych reguł jak składana 
oferta, w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”. Koperta 
oznakowana dopiskiem „ZMIANA” będzie rozpieczętowana przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz 
ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać 
dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”.  

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu otwarcia ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak 
wprowadzenie modyfikacji) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane 
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności 
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

5. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące 
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy 
PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
C. OFERTA WSPÓLNA 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie 

konsorcjum). 
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2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Wykonawcę - Pełnomocnika  do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego. 

3. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i zawierać w szczególności 
wskazanie:  

 
1) Postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 
2) Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

wymienionych z nazwy i z określeniem adresu siedziby; 
3) Ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 

 
4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę – Pełnomocnika. 
Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne odpisy z 
rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do oferty w formie oryginałów lub kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – Pełnomocnika.  

5. Oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w 
zakresie,  
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczenia.  

6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia w trakcie całości postępowania będą 
prowadzone wyłącznie z Wykonawcą - Pełnomocnikiem. 

7. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego powinna być podpisana w taki sposób, 
aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – 
wymagane są podpisy wszystkich podmiotów tworzących lub będących tworzyć 
konsorcjum, o ile do podpisania umowy nie zostanie upoważniony sam Wykonawca - 
Pełnomocnik. 

 
D. INFORMACJE ZASTRZEŻONE 
 
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami 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 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający nie 
odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu.  

3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 
ich odtajnieniem. 

4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
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tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

 

XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

1. Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2017 r., do godz. 14.00, w sekretariacie 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12  we Wrocławiu, ul. Suwalska 5, 54-104 
Wrocław,  
w sposób określony w Rozdziale 10, Sekcja A, pkt 12 i 13 SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w  pkt. 1 niniejszej SIWZ zostanie niezwłocznie 
zwrócona wykonawcy. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 r., o godz. 17.00, w siedzibie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 12  we Wrocławiu, ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://zsp12.wroclaw.pl/p8/,  informacje dotyczące: 
 
1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) Ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

8. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert.  

9. Niezgodności nie mające istotnego znaczenia dla oferty, takie jak błędy pisarskie nie 
powodują odrzucenia oferty, ale są wyjaśnianie z Wykonawcami w trybie art. 87 ust.1 pkt 
2 Ustawy. 

 

XII Opis sposobu obliczenia ceny  
  

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową na realizację poszczególnych 
części lub wszystkich części zamówienia, proponując cenę za wykonanie dostaw 
objętych przedmiotem zamówienia - określonych w załączniku nr 1 do SIWZ - w sposób 
określony w umowie na wykonywanie zamówienia publicznego – Załącznik nr 4 do SIWZ.   

2. Zaproponowana przez Wykonawcę cena oferty ma w szczególności obejmować: 
 
1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym, środkiem transportu, do siedziby 

Zamawiającego a następnie ich rozładunek; 
2) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
3) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie sprzętu w pomieszczeniach 

wskazanych przez Zamawiającego 
 

3. Cena ma być określona w PLN, z podatkiem VAT, w sposób określony w Załączniku nr 2 
do SIWZ. 

4. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT (na posiłek oraz na czynność  
przygotowania, dowozu i wydania) - zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o 
podatku od towarów i usług. 

http://zsp12.wroclaw.pl/p8/
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5. Cena oferty, określona przez Wykonawcę, ustalona jest ostatecznie i nie będzie 
podlegała  zmianom w trakcie trwania umowy (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w 
projekcie umowy na wykonywanie zamówienia publicznego). 

6. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
 

XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Kryteria oceny ofert są tożsame dla wszystkich części udzielanego zamówienia 
publicznego. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami: 

Cena (C)  60 % 

Gwarancja  40 % 
 

3. Kryterium Cena - najwyższą ilość punktów  tj. 100, otrzyma propozycja zawierająca 
najniższą cenę, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego 
postępowania. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący 
wzór: 

 
    Najniższa cena brutto z badanych ofert 
   C = ----------------------------------------------------------  x 60 pkt 
           Cena brutto oferty badanej 

 

4. Kryterium Gwarancja – najwyższą ilość punktów za to kryterium, tj. 40, otrzymają oferty,  
w przypadku których Wykonawcy zaoferują na całość dostawy co najmniej 36 miesięcy 
gwarancji. W pozostałych przypadkach pkt będą przyznane w następującej wysokości:  

 
36 miesięcy i powyżej    – 40 pkt.   
24 do 35 miesięcy   – 20 pkt.     
12 do 23 miesięcy         – 5 pkt. 
 

5. Zamawiający weźmie pod uwagę łączną cenę z podatkiem VAT; 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a PZP).  

7. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających 
odrzuceniu.  

8. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 
 

XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 
1. Umowa ma być podpisana w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego 

terminie. 
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2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Osoby te 
powinny również posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość.  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 
określać: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
PZP. 

 

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

XVI Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie 
realizacji zamówienia publicznego 

 

1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego - postanowienia ustalone we wzorze 
umowy nie podlegają negocjacjom 

 
XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 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 przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
 
 
Sporządził: Tomasz Bukała 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

SPECYFIKACJA TOWAROWA  

 
1. Wymiary określone w niniejszej specyfikacji są wielkościami oczekiwanymi ze względu na określony projektem sposób 

zagospodarowania pomieszczeń. Wprowadza się tolerancję wymiarową mebli w zakresie +/- 5 %. 
2. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy, jednakże finalny produkt musi odpowiadać wizerunkowi tego, który został 

zamieszczony w SIWZ. Jeśli wzór jest chroniony patentem to Zamawiający dopuszcza drobne modyfikacje w wyglądzie mebli, 
jednakże zaproponowany zamiennik musi odpowiadać ogólnemu obrazowi określonemu przez Zamawiającego w SIWZ i może 
różnić się wyglądem WYŁĄCZNIE w takim zakresie – który umożliwi Wykonawcy składającemu produkt równoważny uniknąć 
naruszenia patentu. Zaproponowane rozwiązania zamienne muszą spełniać co najmniej funkcje opisane w SIWZ – szczegółowy 
opis każdej pozycji należy rozumieć jako wymagania minimalne.  

3. Szczegółowa kolorystyka zostanie ustalona po rozstrzygnięciu postępowania. Zamawiający zaleca wykonacie wizji lokalnej  
w swojej siedzibie w celu ustalenia istniejącej kolorystyki (tonacje kolorów i oklein użytych prze realizacji zamówienia 
publicznego muszą odpowiadać tym, które istnieją u Zamawiającego). 

4. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaku towarowego lub miejsca pochodzenia producenta  - 
ma to na celu wyłącznie określenie standardu produktu. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych (spełniających parametry dotyczące wymiarów, kształtów, kolorystyki oraz materiałów wykonania). 

 

 

CZĘŚĆ 1 – MEBLE NA WYMIAR  

LP. NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE UWAGI 

1. Szafa magazynowa jezdna 
103/43/120 cm 

26 4 półki według rysunku; kółka z blokadą 
ruchu dopasowane do ciężaru szafy  
z wyposażeniem; okleina drewnopodobna – 
gładka, jasna, typu brzoza lub olcha; płyta 
melaminowana 25 mm; obrzeża ABS 2 mm 
w tym samym kolorze, pojemniki plastikowe 
bezbarwne sztuk 26x9 – czy kolor do 
ustalenia po rozstrzygnięciu postępowania  
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2. Szafa magazynowa stała na 
pościel 
86/45/250 cm 

4 8 półek według rysunku; okleina 
drewnopodobna – jasna, gładka, typu 
brzoza lub olcha; płyta melaminowana 25 
mm; obrzeża ABS 2mm w tym samym 
kolorze 

 

 

3. Szafa magazynowa ruchoma 
na pościel 
 
Wym.: 86/45/160 cm 

4 5 półek według rysunku; na kółkach z 
blokadą ruchu dopasowane do ciężaru 
szafy z wyposażeniem; okleina 
drewnopodobna – jasna, gładka, typu 
brzoza lub olcha; płyta melaminowana 
25mm; obrzeża ABS 2 mm w tym samym 
kolorze; pojemnika plastikowe bezbarwne, 
36 sztuk 

 

 

4. Szafa magazynowa wysoka 
90/60/200 cm 

3 5 półek według rysunku; okleina 
drewnopodobna – jasna, gładka, typu 
brzoza lub olcha; płyta melaminowana 25 
mm; obrzeża ABS 2 mm w tym samym 
kolorze; zamykana, drzwi pełne 

 

 

5. Szafa ubraniowa  
30/60/200 

3 2 półki według rysunku; okleina 
drewnopodobna – jasna, gładka, typu 
brzoza lub olcha; płyta melaminowana 25 
mm; obrzeża ABS 2 mm w tym samym 
kolorze, z wbudowanym zamkiem oraz 
kompletem kluczy 
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6. Szafa magazynowa  
40/60/200 cm 

3 5 półek według rysunku okleina 
drewnopodobna – jasna, gładka, typu 
brzoza lub olcha; płyta melaminowana 25 
mm; obrzeża ABS 2 mm w tym samym 
kolorze; 

 

 

7. Szafa ubraniowa 
60/60/200 cm 

2 2 półki wg rysunku; okleina drewnopodobna 
– jasna, gładka typu olcha lub brzoza; płyta 
melaminowana 25 mm; obrzeża ABS w tym 
samym kolorze, z wbudowanym zamkiem 
oraz kompletem kluczy 

 

 

8. stolik 2 osobowy – 50x50 
cm, wysokość  71 cm 

1 stelaż metalowy o 5 cm, kolor srebrny mat; 
blat piaskowy, obrzeże ABS w kolorze 
drewna lub piaskowym 

 

 

9. Szafa magazynowa 
122/44/250 cm  

2 Stelaż metalowy, kolor: popiel  

 

 

10. Szafa magazynowa 
90/40/200 

7 5 półek według rysunku; okleina 
drewnopodobna – jasna, gładka typu olcha 
lub brzoza; płyta melaminowana 25 mm, 
obrzeża ABS 2 mm w tym samym kolorze, 
z wbudowanym zamkiem oraz kompletem 
kluczy 
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11. Szafa ubraniowa 
120/60/200 cm 

4 2 półki według rysunku, okleina 
drewnopodobna – jasna, gładka typu olcha 
lub brzoza; płyta melaminowana 25 mm, 
obrzeża ABS 2 mm w tym samym kolorze, 
z wbudowanym zamkiem oraz kompletem 
kluczy 

 

 

13. Szafa magazynowa 
70/37/200 cm 

2 5 półek według rysunku; okleina 
drewnopodobna – jasna, gładka typu olcha 
lub brzoza; płyta melaminowana 25 mm; 
obrzeża ABS w tym samym kolorze, z 
wbudowanym zamkiem oraz kompletem 
kluczy 

 

 

14. Szafa magazynowa 
46/37/200 cm 

2 5 półek według rysunku; okleina 
drewnopodobna – jasna, gładka typu olcha 
lub brzoza; płyta melaminowana 25 mm; 
obrzeża ABS w tym samym kolorze, z 
wbudowanym zamkiem oraz kompletem 
kluczy 

 

 

15. Szafka na drukarkę 
50x22x71 cm 

1 Obudowa, półki, okleina drewnopodobna – 
jasna, gładka typu olcha lub brzoza; płyta 
melaminowana  25 mm; obrzeża ABS w 
tym samym kolorze; prowadnice szuflad z 
blokadą i pełnym wysuwem 

 

Mebel na wymiar 
 
Zdjęcie poglądowe 

16. Stół dziecięcy 4-osobowy 
80x80 cm 

5 regulowane nogi drewniane, o 5 cm; blat 
piaskowy, obrzeże ABS w kolorze drewna 
lub piaskowym 

 

Mebel na wymiar  
 
Zdjęcie poglądowe  
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17. Stół dziecięcy 6-osobowy 
120x80 cm 

20 regulowane nogi drewniane, o 5 cm; blat 
piaskowy, obrzeże ABS w kolorze drewna 
lub piaskowym 

 

Mebel na wymiar 
 
Zdjęcie poglądowe 

18. Biurko opiekuna 
120X60X71 cm 

7 Stelaż metalowy o 5 cm, kolor srebrny mat, 
płyta od frontu, kontener z trzema 
szufladami, jedna zamykana na klucz, 
całość okleina drewnopodobna – jasna, 
typu olcha lub brzoza, płyta melaminowana 
25 mm; obrzeża ABS 2 mm w tym samym 
kolorze,   

Mebel na wymiar 
 
Zdjęcie poglądowe 

19. Biurko – 2 blaty 
70/120/71 cm 

1 Kształt „L”; stelaż metalowy o śr. 5 cm, 
kolor srebrny mat; płyta od frontu; okleina 
drewnopodobna – jasna, gładka typu olcha 
lub brzoza; płyta melaminowana 25 mm; 
obrzeża ABS w tym samym kolorze, 
kontener z trzema szufladami, jedna 
zamykana na klucz 

 

Mebel na wymiar 
 
Zdjęcie poglądowe 

20. Stół nauczycielski okrągły 
O 75/71 cm 

2 Stelaż metalowy o 5 cm, kolor srebrny mat, 
okleina drewnopodobna- jasna, gładka typu 
olcha lub brzoza; obrzeża ABS 2 mm w tym 
samym kolorze 

 

Mebel na wymiar 
 
Zdjęcie poglądowe 

21. Stół nauczycielski 4 
osobowy  
130/75/71 cm 

3 Stelaż metalowy o 5 cm, kolor srebrny mat, 
okleina drewnopodobna- jasna, gładka typu 
olcha lub brzoza; obrzeża ABS 2 mm w tym 
samym kolorze 
 
  

Mebel na wymiar 
 
Zdjęcie poglądowe 
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CZĘŚĆ 2 – MEBLE GOTOWE 

LP. NAZWA ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE UWAGI 

1 Krzesło - wysokość 
siedziska 26 cm 

53 Całe drewniane, masywne; kolor - jasne 
drewno 

 

Zdjęcie poglądowe 

2 Krzesło – wysokość 
siedziska 31 cm 

68 Całe drewniane, masywne; kolor - jasne 
drewno 

 

Zdjęcie poglądowe 

3 Krzesło – wysokość 
siedziska 35 cm 

39 Całe drewniane, masywne; kolor - jasne 
drewno 

 

Zdjęcie poglądowe 

4 Krzesło opiekuna - 
wysokość siedziska 
regulowana 

4 Krzesło obrotowe na kółkach, regulacja 
wysokości, stelaż metalowy kolor srebny 
matowy; tapicerka siedzisko i oparcie jasno 
czerwone; podłokietniki drewniane jasne 

 

Zdjęcie poglądowe 

5 Krzesło do gabinetu 
wicedyrektora – wysokość 
siedziska regulowana 

1 Krzesło obrotowe na kółkach, regulacja 
wysokości, stelaż metalowy kolor srebrny; 
tapicerka siedzisko i oparcie czarne; 
podłokietniki regulowane z miękką 
konstrukcją, regulacja części lędźwiowej 
kręgosłupa 

 

Zdjęcie poglądowe 
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6 Krzesło – wysokość 
siedziska  46 cm 

33 Stelaż metalowy, o śr. 2 cm, kolor srebrny 
matowy; oparcie i siedziska tapicerka kolor 
jasno szary melanż; oparcie okrągłe od góry 

 

Zdjęcie poglądowe 

7 Leżaki 40 Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną 
przepuszczającą powietrze, Narożniki z 
tworzywa sztucznego stanowią nóżki 
łóżeczka, a ich konstrukcja pozwalana na 
układanie łóżeczek jedno na drugim. 
 
Wym. 132 x 60 x 12,5 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

8 Stolik 1 Stolik drewniany, konstrukcja stalowa 
45x45x75 cm  

 

Zdjęcie poglądowe 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 
 

CZĘŚĆ 3 - ZABAWKI, POMOCE DYDAKTYCZNE, SPRZĘT SPORTOWY 

LP NAZWA 
ILOŚĆ 
[SZT] 

OPIS ZDJĘCIE UWAGI 

1 Program komputerowy -
logopedia – wersja 
rozszerzona 

1 Platforma- PC, MAC, Nośnik- CD 
Wersja językowa – polska. Możliwość  
przeprowadzenia diagnozy logopedycznej oraz 
zaplanowania terapii. Wersja 
rozszerzona zawierająca: 
• szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny) 
• szereg syczący (poziom łatwy, średni, trudny) 
• szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny) 
• różnicowanie szeregów 
• artykulacja głosek: r, k, g 
• dźwięczność (mowa bezdźwięczna - poziom łatwy, 
średni, trudny) 
• słuch fonematyczny (sfonem) 
• skuteczna terapia jąkanie (echo korektor) 
• różnicowanie szeregów (poziom łatwy, średni, 
trudny) 

• badanie mowy – umożliwia zdiagnozowanie budowy 
i sprawności narządów mowy 
• ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter 
(grafomotoryka) 
• 879 interaktywnych ćwiczeń 
• 690 kart pracy do wydruku 
• poradnik metodyczny  
• słuchawki z mikrofonem 
• drukarka laserowa 
• autorskie pomoce dydaktyczne: 
• zestaw 39 kolorowych plansz - labiogramów 
• 33 karty do ćwiczeń słuchu fonemowego 
• memory logopedyczne (40 kartoników) 
• naklejki - nagrody dla dzieci (zestaw 5 wzorów po 
10 naklejek) 
• plansze sytuacyjne 
• 600 drukowanych kart pracy 

 

Zdjęcie poglądowe 
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2. Kurs j. angielskiego dla 
przedszkolaka- pakiet dla 
nauczyciela  

1 Przewodnik dla nauczyciela 66 lekcji, polska wersja 
Językowa 
Kurs multimedialny 200 ćwiczeń, 10 gier, 
kolorowanki, słownik 
Nagrania audio piosenki, wierszyki, teatrzyki, dialogi 
Flashcards 56 kart, format A5 
Gra memory 112 kart, 70 propozycji zabaw 
Pakiet dla nauczyciela część 1, do 
pracy z dziećmi w wieku 3-4 lata. 
•Karty pracy dla dziecka 38 kart 
pracy, dyplom, labirynty, kolorowanki, 
wycinanki itp. 
•Przewodnik dla nauczyciela 66 lekcji, 
polska wersja Językowa 
•Kurs multimedialny „My First English 
Words&quot; 200 ćwiczeń, 10 gier, 
kolorowanki, słownik 
•Nagrania audio piosenki, wierszyki, 
teatrzyki, dialogi 
•Flashcards 56 kart, format A5 
•Gra memory 112 kart, 70 propozycji 
zabaw 

 

Zdjęcie poglądowe 

3. Walizka logopedyczna 1 Walizka z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego, wyposażona w zestaw 
przyrządów do ćwiczeń 
logopedycznych. 
Skład zestawu: wibrator Z-vibe 
plastykowy, pyszczek, szpatułki do 
masażu niewibracyjnego (3), 
szpatułka smakowa, lustereczko 
laryngologiczne, szpatułka probe, 
szpatułka preefer, szpatułka mini, 
gryzak (2), szpatułka brush, 
oronavigator, łopatki: miękka i 
twarda, gryzak logopedyczny ARK 
gładki, części zamienne z baterią, 
szpatułki TOOTHETTE, popetka do 
terapii przy użyciu szpatułek 
gąbkowych. 

 

Zdjęcie poglądowe 
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4. Gra w dmuchane 1 wym. 35 x 25 x 8 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

5. Wdech i wydech - gra 1 Zestaw ćwiczeń na wdech i wydech pomagających 
doskonalić aparat oddechowy. 

Pakiet zawiera 8 plansz tematycznych formatu A4 

oraz drobne kolorowe elementy do przenoszenia za 
pomocą słomki (min. rybki do morza, krople deszczu 
nad parasolkę, plamki na szyję żyrafy). 

 

Zdjęcie poglądowe 

6. Wibrator logopedyczny  1 Amplituda 0,6 cm, zasilanie baterią 1,5 Volt. 

 

 

Zdjęcie poglądowe 

7. Podświetlany stół A3 3 Wym. 48x35,2x1 cm 
Wymiar powierzchni podświetlania 41x28,5 cm 
Waga 2,25 

 

Zdjęcie poglądowe 

8. Zestaw elementów 
transparentnych 

2 Zestaw do obserwowania światła w różnych kolorach 
i kształtach 
 
36 szt   

Zdjęcie poglądowe 

9. Odgłosy przyrody – 
zgadywanki obrazkowo 
dźwiękowe 

2 Płyta CD z odgłosami natury 

20 plansz dwustronnie drukowanych, kolorowych W 
tej publikacji znajduje się 20 zagadek. Każda składa 
się ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami. 
Jedna zagadka to 3 dźwięki.  

 
 

Zdjęcie poglądowe 
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10. Tęczowe cegły 4 Kauczukowe drewno z kolorowymi elementami z 
przezroczystego akrylu w różnych kolorach. 
Zaokrąglone krawężniki. 
24 elementy o wym. 20/7,5/7,5 i 12 elementów o 
wym. 10/7,5/7,5 

 

Zdjęcie poglądowe 

11. Sylaby i głoski 1 Gra kształcąca słuch fonemowy 
Karty z sylabami i głoskami 

 

Zdjęcie poglądowe 

12. Lustro logopedyczne 1 Nietłukące się, w ramie z podpórką. 
Wymiary (bez ramy) 25x25 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

13. Zestaw aut 1 2 Różne kolory, 2 wywrotki, 16 małych pojazdów 

 

Zdjęcie poglądowe 

14. Zestaw aut 2 3 Traktor, 42 inne pojazdy, różne kolory 

 

Zdjęcie poglądowe 

15. Szmaciana lalka z ubrankami 10 Miękka lalka w komplecie z zestawem ubrań 
45-50cm 

  

Zdjęcie poglądowe 
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16. Wózek spacerowy z 
daszkiem 

4 Składany, gumowe kółka 

 

Zdjęcie poglądowe 

17. Zestaw obiadowy 5 Zestaw dla 4 osób 

 

Zdjęcie poglądowe 

18. Zestaw żywności do zabawy 2 Zestaw różnego rodzaju produktów spożywczych z 
tworzywa sztucznego 122 elem. 

 

Zdjęcie poglądowe 

19. Lalka z twardym tułowiem 5 Lalka  wraz z akcesoriami: nocnik butelka, ubranko 

 

Zdjęcie poglądowe 

20. Duży zestaw klocków 
konstrukcyjnych 

5 W praktycznym, plastikowym opakowaniu na 
kółkach. 
300 prostokątnych klocków 
70 kwadratowych klocków 
50 trójkątnych klocków 
80 kołków do łączenia 
28 dwustronnych kart zadań 

 

Zdjęcie poglądowe 

21. Klocki  1 Zestaw obejmuje 2 pojazdy: wóz strażacki z 
wyciąganym wężem oraz samochód z ruchomą 
drabiną 
reprezentujący dzwonek alarmowy, klucz, płomień, 
siekiera oraz hydrant 
Wymiary remizy strażackiej: 19 cm wysokości, 44 cm 
szerokości i 9 cm głębokości 
Wymiary wozu strażackiego: 12 cm wysokości, 14 

 

Zdjęcie poglądowe 
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cm długości i 7 cm szerokości 
Wymiary samochodu strażackiego: 10 cm 
wysokości, 14 cm długości i 7 cm szerokości 

22. Drewniane tory z pociągiem  5 129 elem. 
solidnie wykonane drewniane tory, z pociągami i 
innymi akcesoriami w komplecie 

 

Zdjęcie poglądowe 

23. Drewniane pojazdy z 
dźwiękami 

5 Ambulans z dźwiękiem 2 elem 
Radiowóz z dźwiękiem 2 elem. 
Wóz strażacki z dźwiękiem 2 elem. 

 

Zdjęcie poglądowe 

24. Zestaw lekarski – mały 
doktor 

5 W zestawie: 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 

 

Zdjęcie poglądowe 

25.  Drewniana farma dla 
zwierząt 

2 Zestaw drewnianych, kolorowych klocków do zabaw 

 

Zdjęcie poglądowe 

26. Klocki konstrukcyjne BLO 2 Klocki konstrukcyjne: kolorowe w różnych kształtach. 
W zestawie z plastikowym pojemnikiem z rączką 
ułatwiającą przenoszenie 

 

Zdjęcie poglądowe 

27. Klocki konstrukcyjne ludziki 2 Klocki konstrukcyjne: kolorowe w różnych kształtach. 
W zestawie z plastikowym pojemnikiem z rączką 
ułatwiającą przenoszenie 

 

Zdjęcie poglądowe 

28. Kreatywna mata 3D 2 Zestaw kreatywnych mat piankowych. Z jednej 
strony czarne figury na białym tle, z drugiej - białe 
figury na czarnym tle. 
• 3 maty jednobarwne 
• 3 maty z wyjmowaną 1 figurą 
• 3 maty z 2 wyjmowanymi figurami 
• wym. 1 maty 50 x 50 x 1,5 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 
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29. Pacynka terapeutyczna 1 Lalka szmaciana. Otwór z tyłu głowy i workowate 
ręce, w które mieszczą się zarówno dłonie dziecka, 
jak i osoby dorosłej.  
• wym. 70 x 12 x 15 

 

Zdjęcie poglądowe 

30. Komplet pacynek z torbą 2 Zestaw bajkowych pacynek wraz z  torbą do ich 
przechowywania i przenoszenia. Torba wyposażona  
w uchwyt, ekspres umożliwiający całkowite 
otwieranie i rozkładanie torby, a także taśmy 
ułatwiające trzymanie pacynek na swoim miejscu.  
• 14 pacynek o wys. od 22 do 30 cm  
 
  

Zdjęcie poglądowe 

31. Budynek gospodarczy dla 
zwierząt 

3 W zestawie krówka, konik, 2 świnki, 2 kurki, kotek, 
traktor, taczka, pasza dla zwierząt, stolik i krzesła. 
Elementy wykonane z lakierowanego drewna.  
 

 

Zdjęcie poglądowe 

32. Drewniane klocki - zamek 1 Wykonane z drewna kauczukowego. Komplet 74 
kolorowych klocków, z których 24 elementy mają 
namalowane różne typy okien, drzwi, dachów oraz 
są w kształcie ludzi, koni, krów, oraz drzew.  

Zdjęcie poglądowe 

33. Drewniane klocki – miasto 1 Wykonane z drewna brzozowego 
• 126 elem. 

 

Zdjęcie poglądowe 

34. Drewniane klocki – wesołe 
miasteczko 

1 Wykonane z drewna kauczukowego i brzozowego. 
• 88 elem.  
 

 

Zdjęcie poglądowe 

35. Kostiumy - zestaw 1 Zestaw 7 kostiumów dla dzieci z akcesoriami 
1.Budowlaniec 
2. Szef kuchni 
3.chirurg 
4. Strażak 
5. Fryzjerka 
6.Policjant 
7.Weterynarz 
Uniwersalne, zapinane na rzepy, w komplecie 
nakrycie głowy. 
  

 

Zdjęcie poglądowe 
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36. Drewniane klocki – kolorowe 
kształty 

3 W skład zestawu wchodzi 50 klocków o różnych 
kształtach 
• materiałowy woreczek w komplecie  
 

 

Zdjęcie poglądowe 

37. Duży domek dla lalek z 
wyposażeniem 

2 Drewniany , trzypoziomowy, otwarty na jedną stronę. 
 

 

Zdjęcie poglądowe 

38. Warsztat z narzędziami 1 Drewniany zestaw budowniczego do 
majsterkowania. W kształcie krzesła, w zestawie z  
młotkiem, śrubkami, piłą, imadłem oraz innych 
narzędzi. 
 

 

Zdjęcie poglądowe 

40. Kuchenka drewniana 2 Nowoczesna kuchenka wykonana z drewna 
lakierowanego. Zestaw zawiera: różową lodówkę z 
zamrażalnikiem, zegar i telefon, podkładkę na 
przepisy kulinarne, wyjmowany zlew do łatwego 
czyszczenia, funkcjonalne drzwi, realistyczne gałki 
do regulowania (kuchnia + piecyk), mikrofalówkę 
oraz piekarnik z przezroczystymi okienkami w 
drzwiach. 
  

Zdjęcie poglądowe 

41. Zestaw śniadaniowy 2 • 2 widelce 
• 2 noże 
• 2 łopatki 
• 2 talerzyki 
• rondelek 
• patelnia 
• jajko sadzone 
• 2 kiełbaski 
• dł. elem. do 23 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

42. Zestaw do herbaty 2 • 4 filiżanki z podstawkami  
• 4 łyżeczki  
• kubek do śmietanki  
• cukierniczka  
• dzbanuszek do herbaty  
• wys. elem. do 12 cm  

Zdjęcie poglądowe 



 31 

 
 

43. Zestaw pojazdów 
wyścigowych 

3 4 auta  
• helikopter  
• wym. 7 x 3 x 2 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

44. Zestaw pojazdów mix 2 helikopter  
• 3 pojazdy  
• różne wzory  

Zdjęcie poglądowe 

45. Tablica korkowa  14 Korkowa tablica z drewnianą ramą 
 
• wym. 90 x 150 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

46. Sztaluga 10 Regulowana sztaluga, wykonana z drewna 
lakierowanego 
wym. 77 x 164 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

47. Tablica korkowa 3 Korkowa tablica z drewnianą ramą 
wym. 60 x 120 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

48. Puzzle magnetyczne –
ubranka 

2 • wym. planszy 24 x 17 cm 
• 38 elem. 

 

Zdjęcie poglądowe 

49. Puzzle magnetyczne - farma 2 • wym. planszy 24 x 17 cm 
• 24 elem. 

 

Zdjęcie poglądowe 



 32 

 
 

50. Puzzle magnetyczne -
samochody 

2 • wym. planszy 24 x 17 cm 
• 41 elem 

 

Zdjęcie poglądowe 

51. Gra 5 zmysłów 2 35 zdjęć o wym. 21 x 15 cm  
• 5 kart z symbolami zmysłów 

 

Zdjęcie poglądowe 

52. Gra  - nawlekanie  2 55 kart • 12 kulek • 1 klepsydra • 2 linki • 60 żetonów 
• instrukcja • wym. op. 25,5 x 24,5 x 6 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

53. Worek do boksowania złości 7 Wykonany z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV, kształt 
walcowatej poduszki. 

 

Zdjęcie poglądowe 

54. Worki do skakania  2 wym. 25 x 25 x 60 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

55. Duży zestaw do piasku dla 
grupy 

5 Zestaw zapakowany w kartonowe sztywne pudło, 
które zawiera:  
• 5 szt. młynków  
• 10 szt. wiaderek  
• 10 małych łopatek  
• 10 dużych łopatek  
• 30 szt. różnych foremek  
• 10 szt. grabek 

 

Zdjęcie poglądowe 

56. Makatka z miarką wzrostu 4 W komplecie  25 okienek w których można umieścić 
zdjęcia dzieci. Wszyty rzep pozwala zamocować w 
odpowiednim miejscu skali i zaznaczyć wzrost. • 
wym.  od  77 x 195 cm 
 • max. wym. zdjęć 5 x 5 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 
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57. Domino obrazkowe 1 • 70 drewnianych kostek o wym. 5,4 x 5,4 x 0,5 cm 
• wym. skrzyneczki 21 x 27 x 5 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

58. Godło RP w ramce 8 Godło w ramie. 
 • wym. 31,5 x 36 x 1,5 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

59. Zegar 10 Starannie wykonany zegar z cyframi śr. ok. 29,5 cm  
W zestawie z baterią  AA 

 

Zdjęcie poglądowe 

60. Chusta 3,5m 1 • śr. 3,5 m  
• 8 uchwytów  
• maksymalne obciążenie 10 kg 

 

Zdjęcie poglądowe 

61. Chusta 6 m 1 • śr. 6 m  
• 12 uchwytów  
• maksymalne obciążenie 10 kg 

 

Zdjęcie poglądowe 

62. Woreczki z grochem - zestaw 5 Kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami groch 
• wym. 10 x 10 cm 
 • 100 g  
• 8 kolorów. 

 

Zdjęcie poglądowe 

63. Szarfy do tańca - zestaw 5 Kolorowe szarfy z uchwytem na rękę 
dł. 90 cm  
• 4 szt. 

 

Zdjęcie poglądowe 
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66. Ławka gimnastyczna 2 m - 
nogi drewniane 

5 Ławki wykonane z lakierowanego drewna iglastego. 
Drewniane nogi. Wszystkie krawędzie płyty, belki 
oraz nóg zaokrąglone,  stały zaczep umożliwiający 
zawieszanie na drabince, drążku lub skrzyni 
gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o 
szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia.  
• wys. 31 cm 
• dł. 2 m 

 

Zdjęcie poglądowe 

67. Szarfa  50 Kolorowe szarfy, max 4 kolory, dł . 120 cm, 
wykonane z taśmy polipropylenowej 

 

Zdjęcie poglądowe 

68. Rurki cymbałki 1 • 8 szt. (dźwięki c2-c3)  
• wym. walizki 42 x 28 x 9 cm  
• wym. rurek od 19 do 29 x 5 x 7 cm  
• 8 pałeczek o dł. 34 cm 
W zestawie z torbą 

 

Zdjęcie poglądowe 

69. Zestaw akcesoriów 
sportowych 
 

1 Zestaw 67 różnych sprzętów sportowych do stolika 
na akcesoria sportowe: 
• Zestaw gimnastyczny 1 szt.  
• Piłeczki do żonglowania miękkie 3 szt.  
• Kręgle 1 kpl.  
• Piłka piankowa śr. 7 cm 3 szt.  
• Piłki z wypustkami 2 szt.  
• Ringo 3 szt.  
• Tańczące szale L 4 szt.  
• Zręcznościowe łyżki 4 szt.  
•  Woreczki z grochem 16 szt.  
•  Mini szczudła 4 pary  
•Szarfy żółte 12 szt.  
•  Szarfy niebieskie 12 szt.  
•  Piłeczka jeżyk 2 szt. 

 

Zdjęcie poglądowe 

70. Wózek na akcesoria 
plastyczne 

5 Trzypoziomowy wózek drewniany na kółkach do 
przechowywania akcesoriów plastycznych.  
 

 

Zdjęcie poglądowe 
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71. Zestaw plastyczny - 
wyprawka 

2 Zestaw do prac plastycznych dla 6-latków. Skład 
zestawu:  
•  Kredki 12 - 25 szt.  
• Ołówki trójkątne - 1 kpl.  
• Zestaw gumek do ścierania - 1 kpl.  
•  Pastele olejne - 6 szt.  
• Mazaki 12 kolorów - 1 szt.  
• Plastelina - 25 szt.  
• Farby akwarelowe - 25 szt.  
• Teczka szkolna A4 - 25 szt.  
• Zeszyt papierów wycinankowych nabłyszczanych - 
25 szt.  
•Zeszyt 16 kartkowy gładki - 25 szt.  
•  Kolorowanki - Owoce - 25 szt.  
•  Wkład z papieru rysunkowego A4 - 1 szt.  
• Papier pakowy - 3 szt.  
• Bibuła karbowana kolorowa - 2 szt.  
• Klej czarodziejski 1000 g - 1 szt.  
• Zestaw klejów w sztyfcie 24 szt. - 1 kpl.  
• Stemple - geometryczne wzory - 1 szt.  
• Drewniane stemple Drzewo - 1 szt.  
• Kartony wydrapywanki A4 3 szt. 

 

Zdjęcie poglądowe 

72. Wyprawka plastyczna 5 zestaw materiałów plastycznych przeznaczonych do 
pracy całej grupy (25 osób) 
• Zestaw papierów podstawowych 1 kpl.  
• Folie piankowe - 15 ark.  1 kpl.  
• Klej czarodziejski  1 litr  
• Kredki 12 kolorów  25 opak.  
• Kredki ołówkowe 12 kolorów 25 opak.  
• Plastelina mix 2,8 kg 1 opak.  
• Tempery 6 kolorów x500 ml 1 kpl.  
• Beżowa tektura falista B4 - 100 ark. 1 kpl.  
• Bibuła karbowana mix - 15 kolorów 2 kpl.  
• Papier pakowy beżowy - 10 ark. 1 kpl.  
• Tektura falista kolorowa A4 - 10 kolorów 1 kpl.  
• Teczka prac przedszkolnych  25 szt.  
• Cienkie druciki kreatywne - 80 szt. 1 opak.  
• Klej w sztyfcie - 25 szt. 1 opak.  
• Kulki styropianowe śr. 7 cm, 10 szt 3 kpl.  
• Chusteczki higieniczne 10 opak.  
• Masa papierowa 420 g 1 opak.  
• Papier rysunkowy biały A3 - 250 ark. 1 kpl.  
• Kolorowy papier rysunkowy A3 -160 ark. 1 kpl.  

 

Zdjęcie poglądowe 
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• Kolorowy brystol A3 -100 ark. 1 kpl.  
• Zeszyty 16 kartkowe  25 szt. 

73. Zestaw uzupełniający 
wyprawki plastyczne 

5 Zestaw zawiera wybór elementów uzupełniających 
prace plastyczne :Kółka do origami- zestaw mix, 
2800 szt. 1 kpl. Dziurkacz mały-gwiazdka 1 szt. 
Dziurkacz mały-samochód 1 szt. Dziurkacz mały-
choinka 1 szt. Dziurkacz mały-miś) 1 szt. Dziurkacz 
mały-listek 2 szt. Dziurkacz mały-serce 2 szt. 
Dziurkacz mały-kwiatek 2 szt. Nożyczki 3 wzorki, 3 
szt. 1 kpl. Paletka do farb 10 szt. Brokat 
różnokolorowy) 1 szt. Brokat złoty 1 szt. Brokat 
srebrny 1 szt. Brokat czerwony 1 szt. Brokat zielony 
1 szt. Patyczki kolorowe, 50 szt. (306060) 1 kpl. 
Oczy czarne, 100 szt. (523021) 1 kpl. Pompony, 100 
szt. (526003) 1 kpl. Piórka małe (603048) 1 kpl. Małe 
kształty piankowe-serca, 200 szt. (300218) 1 kpl. 
Kwiatki fantazyjne, 200 szt. (610051) 1 kpl. Drut 
cienki, 110 szt. (018010) 1 kpl. 

 

Zdjęcie poglądowe 

74. Nożyczki przedszkolne 10 • 10 szt.  
• wym. 14 cm  
• okrągłe końcówki 

 

Zdjęcie poglądowe 

75. Podstawka na nożyczki 5 Podstawka z tworzywa do bezpiecznego 
przechowywania 20 szt. nożyczek. 
• wym. 27 x 18,3 x 7,5 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

76. Kubeczki na farby 12 Przykrywka o specjalnym kształcie przytrzymuje 
pędzel, a jednocześnie chroni farbę przed wylaniem. 
Łatwe do umycia. 
 • 10 szt.  
• wym. 7 x 7 cm  
• od 3 lat  

Zdjęcie poglądowe 

77. Zestaw puzzli - Trzy Świnki i 
Kopciuszek 

1 Zestaw 8 drewnianych puzzli, podzielony na 2 
opowieści (każda na osobnej planszy).Wykonane ze 
sklejki. • 2 plansze po 16 elem.  
• wym. planszy 30 x 30 x 1 cm  
• wym. elem. 6,5 x 6,5 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 
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78. Puzzle 1 Puzzle 60 elementów. Po ułożeniu powstanie 
obrazek o wymiarach 33x22cm. 

 

Zdjęcie poglądowe 

79. Puzzle  1 Puzzle 60 elementów z Królikiem Bugsem i 
Kaczorem Duffy'm grającymi w piłkę. Po ułożeniu 
powstanie obrazek o wymiarach 33x22cm. 

 

Zdjęcie poglądowe 

80. Puzzle 2 Puzzle wykonane z grubego kartonu.• 40 elem.  
• wym. po złożeniu 48 x 68 cm 
 

 

Zdjęcie poglądowe 

81. Magnetyczna układanka - 
ubieranie 

2 Magnetyczna układanka 3 dwustronne papierowe 
karty krajobrazu o wym. 23,5 x 6,8 cm 
 • 6 dwustronnych kartoników z podpowiedziami o 
wym. 9 x 6 cm 
 • 36 drewnianych elem. z magnesami o wym. od 2,2 
x 1,4 x 0,3 cm do 8,1 x 5,5 x 0,3 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

82. Puzzle 2 24 bardzo duże puzzlowe elementy, przedstawiający 
bajkę „Król Lew” 

 

Zdjęcie poglądowe 

83. Puzzle 2 Puzzle 60 elementów z bohaterami filmu 
animowanego "Dobry dinozaur". Po ułożeniu 
powstanie obrazek o wymiarach 33x22cm. 

 

Zdjęcie poglądowe 
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84. Puzzle 1 Puzzle 3w1 "Kubuś" to trzy układanki różnej 
wielkości z bohaterami bajki Kubuś Puchatek i 
przyjaciele 

 

Zdjęcie poglądowe 

85. Puzzle 3 Kraina lodu - Puzzle sensoryczne – 15-

elementowe, dwustronne puzzle z wyjątkową 
powłoką. 

 

Zdjęcie poglądowe 

86. Puzzle 1 Kubuś Puchatek - Puzzle Mini 

Zestaw 4 układanekażda układanka to inny obrazek, 
złożony z 54 elementów. 

 

Zdjęcie poglądowe 

87. Puzzle 2 Puzzle 3w1 "Legendy wyścigu" to trzy układanki 
różnej wielkości z bohaterami Cars 3. 

 

Zdjęcie poglądowe 

88. Puzzle 2 Puzzle edukacyjne – 48 elem – leśny alfabet 

 

Zdjęcie poglądowe 

89. Puzzle 1 Puzzle 60 elementów z jelonkiem Bambi. Po 
ułożeniu powstanie obrazek o wymiarach 33x22cm. 
Wysoką jakość, nasycen 

 

Zdjęcie poglądowe 

90. Puzzle 1 Puzzle 60 elementów z nurkującym Scooby-Doo . 
Po ułożeniu powstanie obrazek o wymiarach 22x33 
cm. 

 

Zdjęcie poglądowe 
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91. Puzzle 5 Mapa Polski – 44 elem. Po ułożeniu powstanie 
obrazek o wymiarach 60x40 cm. 

 

Zdjęcie poglądowe 

92. Puzzle 3 Puzzle edukacyjne- 40 elem 

 

Zdjęcie poglądowe 

93. Puzzle 1 Puzzle 60 elementów z bohaterami serialu 
animowanego "Świnka Peppa". Po ułożeniu 
powstanie obrazek o wymiarach 33x22 cm. 

 

Zdjęcie poglądowe 

94. Puzzle 2 Układankę tworzą 24 bardzo duże puzzlowe 
elementy 

 

Zdjęcie poglądowe 

95. Opowiadania dla 
przedszkolaków CD 

1 Zbiór opowiadań dla dzieci• 2 CD audio  
• czas nagrania 1 godz. 28 min.  
• czyta Artur Barciś  
• od 3 do 7 lat 

 

Zdjęcie poglądowe 

96. Gdyby jajko mogło mówić… i 
inne opowieści 

1 • format: 16,8 x 24 cm  
• 88 str. 
Autor: Renata Piątkowska 

 

Zdjęcie poglądowe 

97. Zestaw opowiadań – Tupcio 
Chrupcio 

1 10 różnych książeczek z serii Tupcio Chrupcio – 
autor: Eliza Piotrowska 

 

Zdjęcie poglądowe 
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98. Dobre maniery 1. • format: 21,5 x 21,5 cm  
• 192 str. 
Autor : Joanna Krzyżanek 

 

Zdjęcie poglądowe 

99. Klocki 1 Zawiera buldożer na gąsienicach, ciężarówkę z 
funkcją wywrotki oraz dźwig z obrotową kabiną, 
ruchomym ramieniem i działającym chwytakiem, 
młot pneumatyczny, słupki drogowe i taczki. 
 

 

Zdjęcie poglądowe 

100. Kanion z blatem 1 Duży stół z wbudowanymi wielopoziomowymi 
trasami samochodowymi i kolejowymi. Drogi i tory są 
zamontowane w stole na stałe. Nogi stołu można 
demontować, przez co można go ustawiać także na 
poziomie podłogi. Zestaw akcesoriów obejmuje 3-
częściowy zestaw kolejowy, 2 samochody, 7 
zdejmowanych mostów oraz kolorowe naklejane 
elementy krajobrazu. 
• wym. 120 x 36 x 66 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

101 Pudełko wielotonowe 4 wykonane z drewna, wydaje 8 różnych dźwięków 
(do, re, mi…). 
 

 

Zdjęcie poglądowe 

102. Różowa wieża 2 Zestaw 10 drewnianych sześcianów w kolorze 
różowym, zmniejszających się harmonijnie. Dziecko 
tworząc szeregi, budując wieżę, szukając 
dysharmonii, poznaje różnice w wymiarach i 
przyswaja sobie pojęcia: duży, mały, mniejszy, 
najmniejszy, większy, największy 

 

Zdjęcie poglądowe 
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103. Złote perełki 2 Perełki w kolorze złotym, tworzące jedności, 
dziesiątki, setki i tysiące. 
 

 

Zdjęcie poglądowe 

104. Puszki dźwiękowe 2 Drewniane puszki z uchwytami, które wydają różne 
tony dźwięków.  
 

 

Zdjęcie poglądowe 

105. Ramki do zapinania 6 Wykonane z drewna oraz tkaniny bawełnianej lub 
skóry. 
Ramka do zapinania: 
Duże guziki 
Do sznurowania 
Zapinane napy 
Zamek błyskawiczny 
Sprzączki 
Wiązanie kokardy 

 

Zdjęcie poglądowe 

106. Klocki - do demonstrowania 1 wózek zrobiony z ekologicznego materiału, jakim jest 
drewno, pełen drewnianych klocków z literkami, 
cyframi oraz znakami matematycznymi i 
interpunkcyjnymi. Wózek z klockami jest wykonany 
w sposób solidny i trwały.  
 

 

Zdjęcie poglądowe 

107. Alfabet ruchomy 1 Na drewnianych tabliczkach, o wymiarach, znalazły 
się litery alfabetu w rozszerzonej wersji, w liczbie 
umożliwiającej układanie wielu wyrazów, a także 
znaki matematyczne, interpunkcyjne i cyfry. Cały 
ruchomy alfabet można umieścić na ścianie w 
przedszkolu, szkole lub w domu.  

 

Zdjęcie poglądowe 

108. Kwadraty fakturowe 2 Kwadraty fakturowe stymulują u dziecka rozwój 
zmysłu dotyku (są miękkie, szorstkie, śliskie, 
puszyste itd.). 20 kwadratów o 10 różnych fakturach 
(płótno, sztruks, juta, kokos, sztuczna trawa, welur, 
skaden, satyna, krótkie i długie futerko) • 2 rozmiary: 
do stóp (25 x 25 cm) i do rąk (11 x 11 cm) • gr. od 
0,5 do 1 cm. 

 

Zdjęcie poglądowe 
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109. Puszki zapachowe 2 Sześć par słoiczków wykonanych z tworzywa 
sztucznego, do włożenia naturalnych zapachów, 
służą uwrażliwianiu zmysłu węchu poprzez 
ćwiczenia rozpoznawania zapachu, czy dobieranie 
par. 
 

 

Zdjęcie poglądowe 

110. Skrzynka Zgadula 1 Dzieci za pomocą dotyku mają za zadanie 
odgadnąć, jaki przedmiot znajduje się w środku. 
Wykonana z drewna. Wyposażona w otwory, przez 
które dzieci wkładają ręce. Produkt można 
wykorzystać na wiele sposobów, zaangażuje i 
zainteresuje całą klasę, gdy jedno dziecko 
rozpoznaje, reszta obserwuje.   

Zdjęcie poglądowe 

111. Lateralizacja 1 Zestaw prób diagnostycznych do oceny lateralizacji 
czynności ruchowych na poziomie edukacji 
elementarnej w aspekcie przygotowania dziecka do 
pisania. Narzędzie diagnostyczne niezbędne w 
pracy każdego nauczyciela przedszkola 
dokonującego badania gotowości szkolnej oraz 
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Badanie 
odbywa się w formie zabawy. • Wprowadzenie 
merytoryczne • Opis prób diagnostycznych wraz z 
instrukcjami dla nauczyciela • Pomoce do badań 
(zabawki) wykonane z wysokiej jakości drewna 
umieszczone w zamykanym pudełku • Arkusz zapisu 
wyników • Program komputerowy, który wskaże 
nauczycielowi typ lateralizacji badanego dziecka 
oraz kierunek dalszej pracy 

 

Zdjęcie poglądowe 

112 Makietka – plan dnia 4 • makatka z przezroczystymi kieszonkami o wym. 
105 x 35 cm • 36 kart przedstawiających czynności o 
wym. 9 x 9 cm • 36 kart przedstawiających zegar 
wskazujący różne pory o wym. 9 x 9 cm • 72 karty 
przedstawiające różne godziny o wym. 9 x 4,5 cm • 
12 kart oznaczających porę przedpołudniową (am) 
lub popołudniową (pm) o wym. 9 x 9 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 
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113. Makata - las 1 • 40 ruchomych elem. (liście, zwierzęta, krzewy 
owocowe, znaki, śmieci, kosze) z przyszytymi 
rzepami, dzięki którym można przyczepiać je w 
dowolne miejsce obrazu • gąbka obszyta welurem •  

 

Zdjęcie poglądowe 

114. Makata – pory roku 1 Kalendarz zawiera szereg ruchomych elementów 
przyczepionych za pomocą rzepów, w tym 4 części 
dwustronne: 1. Korona drzewa - po lewej stronie 
ozdobiona jest wiosennymi kwiatami, po prawej 
znajdują się zielone liście i ruchome elementy: 5 
jabłuszek oraz 10 żółtych liści, dzięki którym można 
ustawić dekorację letnią i jesienną. 2. Choinka - po 
lewej stronie jest gładka, po prawej ozdobiona 
świąteczną dekoracją. 3. Dwie części trawy - po 
lewej stronie zielona z kwiatami, po prawej biały 
śnieg. Oprócz wyżej wymienionych elementów w 
komplecie znajdują się ruchome części: 12 miesięcy, 
12 cyfr, 7 dni tygodnia, 4 pory roku, 4 lalki, 4 
chmurki, wiatr, słoneczko i kotek, który jest 
wskaźnikiem temperatury. Pod domkiem znajduje 
się obszerna kieszeń, w której można schować 
zbędne elementy. Całość wykonana jest z miękkiej i 
lekkiej tkaniny wypełnionej gąbką. Do ściany 
mocowana jest za pomocą szlufek.  

 

Zdjęcie poglądowe 

115. Stolik z instrumentami 1 ruchomy stolik wykonany z drewna, z 3 szufladami i 
dolną półką do przechowywania 57 instrumentów dla 
30 i więcej dzieci. • wym. 53 x 26 x 68 cm • w skład 
zestawu wchodzą m. in.: - podwójna tarka guiro z 
pałeczkami - pojedyncza tarka guiro z pałeczkami - 
trójkąty - talerze - kastaniety drewniane z rączką - 
bębenek - tamburyn z membraną - małe talerze - 
grzybek - plastikowe pałeczki, 10 szt. - jingle stick 
pojedynczy - jingle stick podwójny - dzwonki 
diatoniczne - podwójny drewniany tonblok duży - 
pałeczka z dzwonkami - klawesy - rączka z 5 
dzwoneczkami - dzwonki - talerz ze stojakiem 

 

Zdjęcie poglądowe 
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116. Drewniany kulodrom 2 • 6 kulek o śr. ok. 1,6 cm • 54 klocki • wym. klocków 
od 4 x 4 cm do 4 x 12 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

117. Tablica magnetyczna 10 Posiadają aluminiową ramę, wym. 150 x 100 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

118. Zestaw startowy do tablic 
suchościeralnych 

10 Zestaw do tablic suchościeralno-magnetycznych. W 
komplecie: • 4 markery • holder magnetyczny do 
markerów • płyn czyszczący o poj. 200 ml • wycierak 
magnetyczny • wymienne wkładki filcowe do 
wycieraka 10 szt. • magnesy o wym. 10 x 20 mm 10 
szt. 

 

Zdjęcie poglądowe 

119. Zestaw – kostiumy – 
zwierzęta z gospodarstwa 

2 4 kostiumy zwierząt: kaczor, pies, kogut, krowa 
(rozmiar uniwersalny, przeznaczony dla 3-7-latka) • 
płyta CD z pełnym nagraniem ścieżki dźwiękowej 
(muzyka i głos) do przedstawienia teatralnego • 
książeczka z dialogami dwóch bajek 

 

Zdjęcie poglądowe 

120. Zestaw – kostiumy – 
zwierzęta w dżungli 

2 • 4 kostiumy zwierząt: lew, tygrys, małpa, niedźwiedź 
(rozmiar uniwersalny, przeznaczony dla 3-7-latka) • 
płyta CD z pełnym nagraniem ścieżki dźwiękowej 
(muzyka i głos) do przedstawienia teatralnego • 
książeczka z dialogami dwóch bajek  

Zdjęcie poglądowe 

121. Koszykówka składana 1 Zestaw do koszykówki z regulowaną wysokością (od 
150 do 210 cm). 
• wym. 74 x 81 x 260 cm 
• obręcz 
• piłka dziecięca 

 

Zdjęcie poglądowe 

122. Kamizelki odblaskowe 25 Dzianina żółta, poliestrowa, 2 pasy odblaskowe 
srebrne o szer. 5 cm, wkładana przez głowę z 
gumkami po bokach. • wym. 120-140 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 
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CZĘŚĆ 4 – PROFESJONALNY SPRZĘ KUCHENNY 

LP NAZWA 
ILOŚĆ 
[SZT] 

OPIS ZDJĘCIE UWAGI 

1 Wiadro z pokrywą 7 l 7 stal nierdzewna z uchem 7 litrów 

 

Zdjęcie poglądowe 

2. Wiadro z pokrywą 12 l 7 stal nierdzewna z uchem 12 litrów 

 

Zdjęcie poglądowe 

3. Wanna duża 7 wzmocniony rant  ,tworzywo sztuczne 

 

Zdjęcie poglądowe 

4. Taca 7 anty slip, norma wielkości Euro ½ ,tworzywo 
sztuczne 

 

Zdjęcie poglądowe 

5. Chochla 0,12 litra 14 stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

6. Chochla 0,25 litra 3 stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

7. Chochla 1,2 litra 7 stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 
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8. Chochla 2,0 litry 3 stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

9. Łyżka cedzakowa  3 ze stali nierdzewnej  do wyławiania np. pierogi, 
kluski 
 
Długość: 65,0 cm 
Średnica: 30,0 cm  

Zdjęcie poglądowe 

10. Cedzak ze stali nierdzewnej 3 Cedzak śr.26 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

11. Wiosło do kotła warzelnego 1 długość 120 cm, stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

12. Szczypce do serwowania 7 długość 350 mm stal nierdzewna, uchwyt pokryty 
gumą 

 

Zdjęcie poglądowe 

13. Łyżka 600 wysokiej jakości stal polerowana 

 

Zdjęcie poglądowe 

14. Łyżeczka 600 wysokiej jakości stal polerowana 

 

Zdjęcie poglądowe 
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15. Nóż 600 wysokiej jakości stal polerowana 

 

Zdjęcie poglądowe 

16. Widelec 600 wysokiej jakości stal polerowana 

 

Zdjęcie poglądowe 

17. Talerz duży 600 bezpieczny, odporny na tłuczenie, biały  : 
wysokogatunkowa porcelana hotelowa 

 

Zdjęcie poglądowe 

18. Talerz głęboki 600 bezpieczny, odporny na tłuczenie, biały : 
wysokogatunkowa porcelana hotelowa 

 

Zdjęcie poglądowe 

19. Talerz mały 600 bezpieczny, odporny na tuczenie, biały : 
wysokogatunkowa porcelana hotelowa 

 

Zdjęcie poglądowe 

20. Kubek 700 bezpieczny, odporny na tuczenie, biały :  
wysokogatunkowa porcelana hotelowa 

 

Zdjęcie poglądowe 

21. Salaterka 600 Bezpieczna ,odporna na tuczenie, biała:  18 cm 
wysokogatunkowa porcelana hotelowa 

 

Zdjęcie poglądowe 



 48 

 
 

22. Pojemnik na sztućce 12 norma CE standard , tworzywo sztuczne 

 

Zdjęcie poglądowe 

23. Deska do krojenia  15 Haccap wymiary 600x400x20mm : tworzywo 
sztuczne, białe 

 

Zdjęcie poglądowe 

24. Deska do krojenia 15 Haccap wymiary 350x250x20mm, tworzywo 
sztuczne, kolory 

 

Zdjęcie poglądowe 

25. Dzbanek do napojów 66 Tworzywo sztuczne zamykane, poj. 1,5 litra, z 
uchwytem. Możliwość mycia w zmywarce 

 

Zdjęcie poglądowe 

26. Serwetnik 10 ze stali nierdzewnej  wys.80mm 

 

Zdjęcie poglądowe 

27. Wyciskacz do czosnku 2 profesjonalne urządzenie , stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

28. Rózga 1 stal nierdzewna  ,mała 

 

Zdjęcie poglądowe 

29. Rózga 1 stal nierdzewna , duża 

 

Zdjęcie poglądowe 

30. Rózga 1 stal nierdzewna , średnia 

 

Zdjęcie poglądowe 
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31. Wybierak do ciasta 1 plastikowy 

 

Zdjęcie poglądowe 

32. Szpatułka kątowa do 
smażenia 

1 Polimerowa 

 

Zdjęcie poglądowe 

33. Szpatułka kątowa 1 Polimerowa 

 

Zdjęcie poglądowe 

34. Wydrążacz do warzyw 4 Ostrze ze stali nierdzewnej 

 

Zdjęcie poglądowe 

35. Nóż 2 do obierania:  
ostrze ze stali nierdzewnej,  
uchwyt z tworzywa sztucznego anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 

36. Nóż 2 szefa kuchni 
ostrze ze stali nierdzewnej,  
uchwyt z tworzywa sztucznego anti slip  

Zdjęcie poglądowe 

37. Nóż 2 Kucharski 
ostrze ze stali nierdzewnej  
uchwyt z tworzywa sztucznego anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 

38. Nóż 2 do krojenia duży 
ostrze ze stali nierdzewnej 
uchwyt z tworzywa sztucznego anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 

39. Nóż 2 do krojenia mały 
ostrze ze stali nierdzewnej,  
uchwyt z tworzywa sztucznego anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 

40. Nóż 2 obierka zagięta 
ostrze ze stali nierdzewnej,  
uchwyt z tworzywa sztucznego anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 
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41. Widelec kucharski 2 stal nierdzewna 
ostrze ze stali nierdzewnej, 
uchwyt z tworzywa sztucznego anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 

42. Tasak kucharski 2 Mały  
ostrze ze stali nierdzewnej,  
uchwyt z tworzywa sztucznego anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 

43. Tasak kucharski 2 Duży 
ostrze ze stali nierdzewnej, 
uchwyt z tworzywa sztucznego anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 

44. Nóż 2 Długi ; ostrze ze stali nierdzewnej,  
uchwyt z tworzywa sztucznego  
anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 

45. Nóż  2 do chleba ; ostrze ze stali nierdzewnej,uchwyt z 
tworzywa sztucznego anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 

46. Nóż  12 do warzyw i owoców ; ostrze ze stali nierdzewnej, 
uchwyt z tworzywa sztucznego anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 

47. Nóż  8 Do mięsa surowego /rzeźniczy ; ostrze ze stali 
nierdzewnej, uchwyt z tworzywa sztucznego anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 

48. Nóż  12 Do drobiu ; ostrze ze stali nierdzewnej, uchwyt z 
tworzywa sztucznego anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 
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49. Nóż  4 Do wędlin ; ostrze ze stali nierdzewnej, uchwyt z 
tworzywa sztucznego anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 

50. Maszynka do ostrzenia noży 1 Elektryczna maszynka z wymiennym pokryciem 
ściernym 

 

Zdjęcie poglądowe 

51. Listwa magnetyczna 2 Mocny, trwały uchwyt magnetyczny  
 
dł. 32cm, 

 

Zdjęcie poglądowe 

52. Sito 2 Giętkie ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

53. Sito 2 Sztywne małe ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

54. Sito 2 sztywne duże ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

55. Łyżka kuchenna 4 silikonowa duża 28 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

56. Waga kuchenna pomocnicza 1 pomocnicza do 5 kg, stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 
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57. Garnek 2 poj.2,2 litra ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

58. Garnek 2 poj.3,2 litra ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

59. Garnek 2 poj.6,28 litra ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

60. Rondel 2 poj.10,48 litra :stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

61. Rondel 2 poj.12,6 litra :stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

64. Patelnia do naleśników 5 rozmiar 20cm ; powłoka teflonowa 

 

Zdjęcie poglądowe 
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65. Patelnia   4 rozmiar 24,5 
wys. 5 cm ; stal nierdzewna 
 
Ceramiczna powłoka zapobiegająca przywieraniu 
Rączka ze stali nierdzewnej pokryta silikonem 
zapewniająca wysoką wytrzymałość termiczną 
Średnica: 280 mm 
Przystosowane do kuchni indukcyjnej, elektrycznej: 
gazowej i ceramicznej 

 

Zdjęcie poglądowe 

66. Wanna cedzakowa 3 Średnica 360mm ;stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

67. Garnek 2 Poj.36 L  ;stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

68. Garnek 3 Poj.25,7 L ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

69. Garnek 3 Poj.10,8 L ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

70. Garnek 2 Poj.50 L ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 
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71. Garnek 2 Poj.26 L ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

72. Sito stalowe 2 Przekątna 30cm, stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

73. Otwieracz do puszek 2 Stal nierdzewna ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

74. Obieraczka do warzyw 10 Ostrze laserowe ;stal nierdzewna, uchwyt anti slip 

 

Zdjęcie poglądowe 

75. Wałek do ciasta 5 Stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

76. Rondel 4 Poj.2,83 L ;stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

77. Rondel 4 Poj.4,75 L ;stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 
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78. Termometr 4 Cyfrowy 

 

Zdjęcie poglądowe 

79. Termometr 1 Cyfrowy, bezdotykowy, do mierzenia ciepłoty 
posiłków 

 

Zdjęcie poglądowe 

80. Ubijak do ziemniaków 2 Stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

81. Pojemnik GN 1/1 30 Głębokość 150mm  ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

82. Pojemnik GN 1/1 10 Głębokość 40mm ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

83. Pojemnik GN 1/2 16 Głębokość 150mm ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

84. Pojemnik GN 1/6 8 Głębokość 100mm ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

85. Pojemnik GN 1/3 16 Głębokość 200mm ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

86. Pojemnik GN 2/4 4 Głębokość 100mm ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

87. Pojemnik GN 1/2 16 Głębokość 65mm ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

88. Pojemnik GN 1/6 8 Głębokość 65mm ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

89. Pojemnik GN 1/3 16 Głębokość 40mm ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

90. Pojemnik GN 2/4 4 Głębokość 40mm ; stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

91. Pojemnik GN 1/6 10 Głębokość 150mm, stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 
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92. Pojemnik GN 1/4 10 Głębokość 150mm, stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

93. Pojemnik GN 1/6 10 Głębokość 200mm, stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

94. Pojemnik GN 1/4 10 Głębokość 200mm, stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

95. Półmisek głęboki 12 Warzywno-sałatkowy , stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

96. Półmisek płytki 10 Stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

97. Półka wisząca z pojemnikami  
GN na przyprawy 

2 Półka z pięcioma pojemnikami gn 1/9 65  
Wysokość - h (mm): 250 
głębokość - d (mm): 200 
szerokość - w (mm): 629 
materiał wykonania: stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

98. Dyspenser do oliwy 1 Stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

99. Termos 4 Termos wydawczy z kranikiem ; stal nierdzewna z 
termoizolacja i kranem dozującym 

 

Zdjęcie poglądowe 

100 Mikser ręczny , pomocniczy 1 0,22kw,metalowe przekładnie, mikser/blender ręczny 
o wysokiej wydajności, w zestawie nóż, 2 do 12tyś 
obrotów 

 

Zdjęcie poglądowe 
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101. Lejek z rączką 1 Stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

102. Szufelka 2 Stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

103. Szufelka 1 Poj. 2 l .tworzywo sztuczne 

 

Zdjęcie poglądowe 

104. Miarka 2 Mała 1 L, stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

105. Miarka 1 Średnia 2 L ,stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

106. Miarka 1 Duża 5 L , stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

107. Stojak na ręczniki papierowe 2 Stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 
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108. Rękawice ochronne 2 Ochrona do 250 stopni C 

 

Zdjęcie poglądowe 

109. Rękawice ochronne 2 Ochrona do 220 stopni C 

 

Zdjęcie poglądowe 

110. Rękawice ochronne 2 Ochrona do 180 stopni C 

 

Zdjęcie poglądowe 

111 Porcjoner do ziemniaków i 
ryżu 

7 Stal nierdzewna 

 

Zdjęcie poglądowe 

112. Czajnik 1 Czajnik elektryczny o mocy 2400 W, pojemności 1.7 
l, z obrotową podstawą, wskaźnikiem poziomu wody 
oraz z wyjmowanym filtrem antywapiennym 

 

Zdjęcie poglądowe 

114. Krajalnica uniwersalna 1 Stal nierdzewna 
 
Zasilanie 230V/0,25 kw 

 

Zdjęcie poglądowe 

115. Mikser planetarny, 
wolnostojący 

1 Poj.20 L  
podnoszona głowica,  
zdejmowana dzieża,  
na kółkach z hamulcami  
zasilanie 230V/0,38kw 

 

Zdjęcie poglądowe 
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116. Sokowirówka 1 Stal nierdzewna,  
pojemność 6,5 litra,  

 

Zdjęcie poglądowe 

117. Wilk do mięsa 1 Stal nierdzewna,  
wydajność 500kg/h  
wymienne sita ,  
Zasilanie: 400V 

 

Zdjęcie poglądowe 

118. Blender / kuter 1 Wolnostojący z funkcją homogenizacji, ugniatania, 
Rozdrabniania i kruszenia. 
 
Zasilanie 230V 

 

Zdjęcie poglądowe 

119. Waga magazynowa 
legalizowana do 10 kg 

1 Stal nierdzewna, certyfikat 

 

Zdjęcie poglądowe 

120. Szafa na sprzęt produkcyjny 1 Stal nierdzewna, wym.80x60x180cm 

 

Zdjęcie poglądowe 
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121. Wózek kelnerski 7 Stal nierdzewna , z dodatkowa półką 

 

Zdjęcie poglądowe 

122. Pojemnik termoizolacyjny 
GN 1/1 150 mm - termoport 

8  Pasuje GN 1/1 150 

 Szczelna pokrywa 

 Konstrukcja ułatwiająca otwieranie 

 Kształt wnętrza ułatwiający wyciąganie 
pojemników GN 

 Miejsce na tabliczkę ułatwiającą oznakowanie 

 Przystosowany do transportu potraw w 
pojemnikach GN 

 Szerokość (mm) 600 

 Głębokość (mm) 400 

 Wysokość (mm) 230 

 Pojemność (l) 30 

 Materiał wykonania: spieniony polipropylen 

 Piętrowanie tak 

 

Zdjęcie poglądowe 

123. Wózek transportowy do 
termoportów 

4  Norma GN,   

 4x wzmocnione kółka o średnicy 10 cm,  

 2x kółko z hamulcem 

 chromowany uchwyt 

 

Zdjęcie poglądowe 

124. Wózek na tace + tace 2 Wózek na tace, naczynia: 

 nadaje się do tac 1/1 GN lub standardowych tac 
stołówkowych o wymiarach 443 x 343 mm 

 stal nierdzewna 

 2 x 8 prowadnic na tace o wymiarach 500 x 360 
mm, ładowanie obustronne 

 odstęp pomiędzy prowadnicami 145 mm 

 nośność: ok. 48 kg 

 1 blat roboczy z relingiem, szer. 775 x gł. 530 x 
wys. 150 mm 

 4 kółka skrętne, Ø 125 mm, 2 z hamulcami 

 W zestawie z standardowymi  tacami 
stołówkowymi  443 x 443 mm lub 1/1 GN 

 Zestaw do składania - łatwy montaż 

 

Zdjęcie poglądowe 
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125. Waga magazynowa 
legalizowana do 60kg 

1 Stal nierdzewna, certyfikat 
 
 

 

Zdjęcie poglądowe 

126. Cylindryczny termos 
transportowy 

4 Stal nierdzewna, poj.10L 

 

Zdjęcie poglądowe 

127. Cylindryczny termos 
transportowy 

4 Stal nierdzewna, poj. 20L 

 

Zdjęcie poglądowe 

128. Szatkownica do warzyw 1 Obudowa wykonana ze stopu aluminium, 
 
Zasilanie 400V/0,55kw 

 

Zdjęcie poglądowe 

129. Szatkownica 
gastronomiczna 

1 Obudowa urządzenia, cylindryczne podajniki i 
przystawki wykonane są z metalu.  
Prędkość [obr./min]: 200;400 
Wydajność [kg/min]: do 40 
 
Zasilanie: 400V/3N/50Hz 

 

Zdjęcie poglądowe 

130. Naświetlacz szufladowy 1 Stal nierdzewna 
 
Zasilanie 230V 

 

Zdjęcie poglądowe 

131. Steker/kotleciarka 1 Obudowa i wszystkie elementy mające kontakt z 
żywnością, wykonane są ze stali nierdzewnej. 
 
W komplecie: 
Kotleciarka z napędem 
Moc napędu: 300W 
Głowica nacinająca mięso z 74 nożamiWydajność - 
200 kotletów na godzinę 
Zasilanie: 230V/0,77kw 

 

Zdjęcie poglądowe 
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132. Stół na kółkach 1 Wymiary [mm]: 1000 x 600 x 850 
 
Stal nierdzewna, na kółkach z hamulcami 

 

Zdjęcie poglądowe 

133. Zestaw kawowy 1 W skład zestawu wchodzi aż 39 elementów: 
 
12x talerz płytki 17cm 
12x filiżanka do kawy 220ml 
12x spodek 15cm 
1x imbryk 1,20L 
1x cukiernica 330ml 
1x mlecznik 300ml 
 
Biała porcelana 

 

Zdjęcie poglądowe 

134. Obrus 10 Biały obrus plamoodporny,  
długość: 150 cm 
szerokość: 220 cm 
skład: 100% poliester 
kolor: biały 
 

 

Zdjęcie poglądowe 
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CZĘŚC 5 – SPRZĘT INFORMATYCZNY, RTV i AGD 

LP NAZWA 
ILOŚĆ 
[SZT] 

OPIS ZDJĘCIE UWAGI 

1 Mini wieża 8 Dwa głośniki. Odtwarzanie płyt CD-R, CD-RW, MP3 i 
wejście USB. Wyposażony w wyświetlacz LCD, w 
zestawie z pilotem 

 

Zdjęcie poglądowe 

2. Czajnik elektryczny 3 Czajnik elektryczny o mocy 2400 W, pojemności 1.7 
l, z obrotową podstawą, wskaźnikiem poziomu wody 
oraz z wyjmowanym filtrem antywapiennym. 

 

Zdjęcie poglądowe 

3. Kuchenka mikrofalowa 2 Kuchenka mikrofalowa o pojemności 20 l, mocy 
mikrofal 800 W, z grillem, 11 poziomami mocy, 
wyświetlaczem elektronicznym oraz z funkcją 
rozmrażania 
 

 

Zdjęcie poglądowe 

4. Ekspres do kawy 2 Typ ekspresu - automatyczny 
Ciśnienie -15 barów 
Moc -1450 W 
Stosowanie kawy - ziarnista, mielona 
System spieniający mleko - dysza spieniająca z 
regulacją emisji pary,  
Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, 
ustawienie twardości wody,  
Żarnowy młynek  

Zdjęcie poglądowe 

5. Wentylator 3 Wentylator tradycyjny stojący 
Moc  min. 45 W 
Regulacja nawiewu 

 

Zdjęcie poglądowe 
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6. Żelazko 2 Moc : 2800 W 
Wytwarzanie pary 55 g/ min 
 

 

Zdjęcie poglądowe 

7. Pralka 1 Pralka automatyczna wolnostojąca  
Wymiary (GxSxW)  55 x 60 x 85 cm 
Panel sterujący w postaci ikon 
Liczba programów - 16  
Wyświetlacz - LCD  
Opóźnienie startu - 0-24 h 
Grzałka niklowana  
Wskaźnik czasu do końca programu  
Kontrolki przebiegu programu:   
Blokada przed dziećmi  
Regulacja prędkości wirowania   
System automatycznej kontroli zużycia wody 
Elektroniczny system wyważania wsadu   
Klasa Efektywności Energetycznej - A+++ 
Pojemność - 7 kg  
Minimalna prędkość wirowania – 1200 obr/min 
Maksymalna prędkość wirowania - 1400 obr/min 
Typ załadunku  od przodu 

 

Zdjęcie poglądowe 

8. Myjka parowa-parownica  
z wyposażeniem 
standardowym 

1 Napięcie (V): 220-240 
Moc grzałki (W): 2300 
Pojemność zbiornika: 4l 
Przewód zasilający (m): 7,5 
Ciśnienie pary (bar):4 
Ciężar bez wyposażenia (kg): 8 

 

Zdjęcie poglądowe 

9. Odkurzacz z akcesoriami 3 Odkurzacz z akcesoriami (wąż, worki 10 szt),  
filtr ochronny do silnika,  
ssawka do podłóg 26cm,  
ssawka okrągła do mebli,  
ssawka szczelinowa,  
rura teleskopowa ze stali z klipsem,  
kabel 15m,  
zwijacz kabla 

 

Zdjęcie poglądowe 

10. Worek do odkurzacza 
papierowy 3,5l 

40 Zestaw 40 worków papierowych do 
zaproponowanego w poz. 9 odkurzacza   

 Zdjęcie poglądowe 
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11. Kamera 1 Rozdzielczość: 9,2 Mpix 
Typ przetwornika: CMOS Exmor R 
Jakość zapisu: Full HD (1080p) 
Dźwięk: Dolby Digital 5.1 
karta pamięci Memory Stick Micro,  
karty pamięci micro SDHC,  
karty pamięci micro SDXC  

Zdjęcie poglądowe 

12. Aparat cyfrowy 7 Zoom cyfrowy, wbudowana lampa błyskowa, 
nagrywanie filmów, zdjęcia sekwencyjne, 
akumulator/ładowarka w zestawie 
rozdzielczość matrycy (0 - 100 Mpx): 20.0 
zoom optyczny (0-50): 8.0 
rodzaj pamięci: SD/SDHC/SDXC  

Zdjęcie poglądowe 

13. Zestaw-mikrofon 
bezprzewodowy 

2 Zestaw dwóch mikrofonów doręcznych 
bezprzewodowych. 
Superkardioidalny 
Odbiornik bezprzewodowy 
Zasięg działania: 100 m. 
Nadajnik działający do ośmiu godzin przy zasilaniu 
dwiema bateriami AA. 

 

Zdjęcie poglądowe 

14. Laptop 5 1. Procesor umożliwiający uzyskanie wydajności 
minimum 4442 pkt. w teście Passmark CPU 
(cpubenchmark.net) 
2. Pamięć RAM 4 GB, z możliwością rozszerzenia 
do min. 8 GB, bez konieczności wymiany 
zainstalowanych modułów pamięci. 
3. HDD Min. 1000 GB,  
4. DVD+/-RW Dual Layer,  
5. Matryca TFT LED, min. 15”, rozdzielczość min. 
1366x768 z powłoką antyrefleksyjną 
6. Złącza zewnętrzne1 x wyjście do monitora 
zewnętrznego DVI lub HDMI 
7. Sieć Wbudowany Ethernet 10/100/1000, RJ-45,  
Interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n 
Interfejs Bluetooth 
8. Zasilanie 230 V, 50 Hz, kabel zasilający – wtyczka 
europejska 
9. Zasilanie autonomiczne  - z wewnętrznych baterii 
akumulatorów litowych, czas pracy w trybie 
oszczędności baterii – min 5 godz. 
10. Klawiatura US standard, pełnowymiarowa, 
odporna na zalanie 
11 Zainstalowane oprogramowanie systemowe 

 

Zdjęcie poglądowe 
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Microsoft Windows 10 Prof. lub inny równoważny  
-  system musi umożliwiać  funkcjonowanie w 
domenie MS Active Directory oraz zapewniać 
współpracę z funkcjonującymi u Zamawiającego 
systemami: 
-usług katalogowych MS Active Directory; 
-usług pocztowych MS Exchange; 
-zarządzaniem konfiguracją opartą o MS System 
Center Configuration Manager 
12 Podręcznik użytkownika komputera – w języku 
polskim, wraz z danymi technicznymi 
13 Torba do przenoszenia zaoferowanego 
notebooka 

15. Komputer stacjonarny z 
klawiaturą i myszą 

13 Procesor umożliwiający uzyskanie wydajności 
minimum 3512 pkt. w teście Passmark CPU 
(cpubenchmark.net) 
Pamięć RAM: 4 GB (maksymalna: 8 GB) 
1 dysk typu SSHD (Hybrydowy), dysk SSD 8 GB, 
dysk HDD 1 TB,  
Napędy wbudowane: DVD Super-Multi,  
Karta graficzna: wbudowana,  
Obudowa zintegrowana z monitorem,  
Moc zasilacza [W] min. 120,  
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.0 , WiFi 
802.11ac,  
Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000,  
Złącza na panelu:  1x HDMI (wyjście) , 5x USB 2.0 
1x RJ-45 , 1x Zasilania (DC), 1x słuchawkowe 
/mikrofonowe,  
Klawiatura przewodowa, mysz przewodowa  
Monitor LED 21.5, rozdzielczość min. 1920 x 1080, 
wbudowane głośniki, kamera internetowa min. 720p, 
matryca IPS, wbudowany mikrofon,  
System operacyjny Windows 10 Professional 
Przewód zasilający 

 

Zdjęcie poglądowe 
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16. Urządzenie wielofunkcyjne 
kolorowe z obsługą formatu 
A3 

1 Napięcie zasilania AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz 
Pamięć  zainstalowana 2048MB RAM + 160 GB 
HDD 
Obsługa papieru 

Pojemność wejściowa 100-kartkowa taca 
wielofunkcyjna, 60–256 g/m², A6R–A3; 2 x 500-
kartkowa uniwersalna szuflada na papier, 60–256 
g/m², A5R–A3 
Moduł dwustronny  z obsługą papieru i gramatury od 
A5-A3, 60–220 g/m² 
Pojemność wyjściowa 280 kartek (250 kartek, 
separator prac 30 kartek) 
Podajnik oryginałów (funkcja odwracania 
dokumentów): 50-kartek, 45–160 g/m², A5R–A3, 
folio 
Drukowanie 

Szybkość 25/13 stron na minutę A4/A3 w kolorze i 
b/cz 
Rozdzielczość 600x600 dpi;  
Emulacje PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 
(Postscript 3 compatible), XPS Direct print, PDF 
Direct print 
Obsługiwane Systemy  Microsoft, Mac OS X w 
wersji 10.4 lub wyższej, UNIX, LINUX, wszystkie 
pozostałe systemy operacyjne w zależności od 
potrzeb. 
Kopiowanie 

Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi 
Max. Rozmiar oryginału A3 
Typy ekspozycji Auto, manualna: 7 lub 13 
stopniowa 
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia 
5 Pomniejszeń/5 Powiększeń 
Zakres zoom-u 25 - 400 % z regulacją co 1 % 
Wznowienie kopiowania 1 - 999 
Ustawienia obrazu Text, Photo, Text + Photo, Map 
Skanowanie 

Typ pliku PDF (high compressive, encrypted, 
PDF/A), JPEG, TIFF, XPS 
Rozpoznawanie oryginału Text, Photo, Text + Photo 
Max. Rozmiar skanu A3 
Rozdzielczość skanera 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 
200 dpi, 200x100 dpi, 200x400 dpi, (256 skala 

 

Zdjęcie poglądowe 
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szarości) 
Szybkość skanera 48 obrazów na minutę w trybie 
b/w i kolorze A4, 300 dpi, jednostronnie  
Fax 

Kompatybilność ITU-T Super G3 
Szybkość modemu Max. 33.6 kbps 
Szybkość transmisji Max. 3 sekundy (JBIG) 

17. Drukarka atramentowa - 
kolorowa 
 

3 Interfejsy: USB 

System stałego zasilania tuszem  
Pojemnik na 6 kolorów Pojemność wkładów z 
atramentem: 200 ml 
Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 

60 Hz 
Rozdzielczość drukowania: 2.880 x 1.440 DPI 
Wyświetlacz LCD: Kolor, Przekątna: 6,0 cm 
Formaty papieru: A2, A2+, A3+, A3, A4, Letter, 17"  
Pojemność podajnika papieru: 

250 Arkusze w standardzie,  
Grubość papieru: 0,08 mm - 1,5 mm 

 

Zdjęcie poglądowe 

18. Kserokopiarka 1 Wielofunkcyjny kolor A4  
Technologia  laser kolor,  
Prędkość drukowania i kopiowania 40 stron A4 na 
minutę w kolorze i mono, jedno- i dwustronnie. 
Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi,  
Kopiowanie i skanowanie 600 x 600 dpi,  
256 odcieni na kolor  
Czas nagrzewania 24 sekundy lub mniej  
Napięcie zasilania AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz 
Pamięć Standardowo 2048 GB RAM + 320 GB HDD  

Zdjęcie poglądowe 

19. Telewizor 1 Format HD: Full HD 
Obraz 3D: nie 
Smart TV: tak 
Przekątna ekranu [cal]: 49 
Zakrzywiony ekran (Curved): Nie 
Klasa energetyczna A++ 
W komplecie stelaż do powieszenia na ścianie  

 

Zdjęcie poglądowe 
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20. Projektor 1 Projektor w standardzie DLP wyposażony w min. 6-
segmentowe koło kolorów. 
Rozdzielczość natywna WXGA (1280x800) 
Obsługa rozdzielczości skalowanej UXGA 
(1600x1200) oraz  WUXGA (1920 x 1200)  
Jasność 3100 ANSI Lumenów (2480 ANSI Lumenów 
w trybie ECO) 
Współczynnik kontrastu 13.000:1 
Zoom: manualny 1:1.1, cyfrowy 2x 
Żywotność lampy od 5000 do 10.000 h 
Lampa 190 W  
Cyfrowa korekcja trapezowa: +/- 40 stopni w pionie 
(manualna oraz automatyczna) 
Złącze HDMI / MHL ze wsparciem HDCP 
Wbudowany głośnik: 1x 2W 
Szum urządzenia: 31 dBA (tryb Standard), 28 dBA 
(tryb ECO)  
Pobór mocy max. 235W 
Przekątna wyświetlanego ekranu: od 0.69 do 7.62 
m.  
W zestawie torba, kabel sieciowy, kabel VGA, pilot z 
bateriami, instrukcja obsługi na płycie CD oraz 
skrócona instrukcja obsługi. 

 

Zdjęcie poglądowe 

 Ekran projekcyjny rozwijany 
elektrycznie  

1 Uniwersalny, biały,  do zastosowania w warunkach 
kontrolowanego oświetlenia,  
Współczynnik odbicia światła: 1.0 GAIN 
Kąt widzenia L/R: 75° 
Rozmiar powierzchni: 200x200 cm 
Rozmiar powierzchni obrazu: 200x200 cm  
Format 1:1 
Kaseta metalowa wyposażona w mocowania 
naścienne i sufitowe 
Uchwyty mocujące, dołączone do zestawu. 
sterowanie przyciskiem naściennym lub sterowanie 
bezprzewodowe pilotem 
wyprowadzenie zasilania  
tkanina projekcyjna rozwija się z tyłu obudowy  
funkcja automatyczne zatrzymania zwijania ekranu 
materiał Matt White E gain 1.0 

 

Zdjęcie poglądowe 
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 Uniwersalny uchwyt 
sufitowy 

 

1 Sufitowy modułowy uchwyt uniwersalny do 
wszystkich typów projektorów. 
Wykonany z aluminium.  
Kolor biały 
Zakres długości wysięgnika (licząc od stropu):  od 63  
do 100 cm.  
Udźwig do 25 kg 
Regulacja projektora we wszystkich płaszczyznach 
Mocowanie projektora za pomocą 3 lub 4 śrub – 
śruby w zestawie 
Śruby do złożenia uchwytu w zestawie 
Możliwość przeprowadzenia okablowania wewnątrz 
uchwytu 
Odległość od projektora od stropu od 63 - 100 cm 

 

Zdjęcie poglądowe 

21. Torba na laptopa 4 Głębokość wewnętrzna: 75 mm 
Kolor - czarny 
Materiał - poliester 
Pasujący do notebooków wielkości: 40,6 cm (16"), 
43,4 cm (17,1"), 43,9 cm (17,3"), 46,7 cm (18,4")  
Górne uchwyty do lekkiego przenoszenia laptopa lub 
dokumentów podczas dźwigania 
Wbudowana kieszeń na tablet wewnątrz  
2 dodatkowe kieszenie z przodu  

Zdjęcie poglądowe 

22. Laptop 1 Laptop z ekranem o przekątnej 11.6 cali oraz 
rozdzielczości 1366 x 768 pikseli, wyposażony w 
procesor  umożliwiający uzyskanie wydajności 
minimum 984  pkt. w teście Passmark CPU 
(cpubenchmark.net), pamięć RAM o wielkości 4 GB. 
Dysk twardy HDD o pojemności 500 GB. Karta 
graficzna niededykowana. Zainstalowany system 
operacyjny - Windows 10.  

 

Zdjęcie poglądowe 
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CZĘŚC 6 – SPRZĘT I WYPOSAŻENIE OGRODNICZE 

LP NAZWA 
ILOŚĆ 
[SZT] 

OPIS ZDJĘCIE UWAGI 

1 Wózek z wężem ogrodowym 1 Średnica węża 13 mm (1/2 ") 
Długość węża 30 m 
Bęben tworzywo sztuczne ABS 
Stelaż aluminium 
Rączka aluminium 
końcówka na kran, 4 szybkozłączki, lanca do 
podlewania  

Zdjęcie 
poglądowe 

2 Kosiarka spalinowa z 
napędem 

1 Kosiarka spalinowa z napędem 46H 2,8 kW kW 160 
cm3 
 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

3 Kosa spalinowa 1 Typ silnika - 2T 
Moc znamionowa - 0,6 kW 
Maks. moc przeliczeniowa silnika - 0,8 KM 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

4 Łopata 2 Wymiary głowicy 23,5 x 32 cm 
Długość całkowita narzędzia 132 cm 
Długość trzonka 104,5 cm 
Typ rękojeści - D 
Materiał wykonania trzonka - stal, tworzywo 
sztuczne 
Materiał wykonania głowicy - stal hartowana 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

5 Konewka 2 Konewka 10 l 
Materiał wykonania – tworzywo sztuczne 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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6 Szpadel prosty 1 Wymiary głowicy - 19,5 x 28,5 cm 
Długość całkowita narzędzia  - 125 cm 
Długość trzonka -98 cm 
Typ rękojeści -D 
Materiał wykonania głowicy - stal hartowana 
Materiał wykonania trzonka - stal, tworzywo 
sztuczne 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

7 Miotła  2 Miotła 42 cm x 170 cm 
Szerokość robocza - 42 cm 
Długość całkowita narzędzia - 170 cm 
Długość włosia 9 cm 
Materiał wykonania trzonka  - drewno bukowe 
Materiał wykonania włosia  - tworzywo sztuczne PET  

Zdjęcie 
poglądowe 

8 Kultywator ręczny 1 9,5 x 13 cm x 136 cm 
Wymiary głowicy - 9,5 x 13 cm 
Długość trzonka - 120 cm 
Długość całkowita narzędzia  - 136 cm 
Typ rękojeści - I 
Materiał wykonania głowicy  - stal 
Materiał wykonania trzonka  - drewno sosnowe 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

9 Sekator dźwigniowy 
nożycowy 

1 Maks. średnica cięcia 38 mm 
Długość całkowita narzędzia 64 cm 
Typ ostrza nożycowe 
Materiał wykonania ostrza stal hartowana 
Materiał wykonania rękojeści aluminium, tworzywo 
sztuczne 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

10 Nożyce do trawy 1 Długość całkowita narzędzia 32,2 cm 
Rodzaj ostrza proste 
Materiał wykonania ostrza stal węglowa 
Materiał wykonania rękojeści poliamid  

Zdjęcie 
poglądowe 

11 Szufelka METALOWA 1 Wytrzymała, metalowa 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

12 Miotła 2 wykonana z trawy morskiej, z kijem 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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13 Szlifierka dwutarczowa 1 1 400 W śr. 200 mm 
Średnica tarczy  200 mm 
Grubość tarczy  20 mm 
Prędkość obrotowa 2950 obr. / min 
Napięcie zasilające 230 V - 50 Hz 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

14 Szlifierka kątowa 1 720 W śr. tarczy 125 mm 
osłona, uchwyt boczny, kołnierz mocujący, nakrętka 
kołnierza, klucz do nakrętek czołowych, tarcza 
szlifierska 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

15 Szczypce boczne 1 Długość narzędzia 160 mm 
Uchwyt  bi-materiałowy 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

16 Obcęgi do tynkarskie 1 Długość 250 mm 
Uchwyt  dwukomponentowy 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

17 Pilnik płaski do ceramiki 1 Długość: 150 MM 
pilnik z grubym ziarnem, do agresywnego 
spiłowywania materiału 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

18 Zestaw pilników do metalu 1 Długość  200 mm 
Kształt płaski, półokrągły, trójkątny 
Uchwyt plastikowy 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

19 Stół warsztatowy 
skompletowany 

1 Rozmiar blatu roboczego: 113 x 65 cm 
Wysokość: 86 cm 
Skład zestawu: 1 blat, 1 zestaw nóg, 1 zestaw 
łączników M , 2 szuflady M, 2 półki, 2 zestawy 
elementów bocznych 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

20 Piła ramowa 1 Długość  300 mm 
Ilość zębów tnących: 9 TPI 
Uchwyt: plastik, guma 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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21 Nitownica boczna 1 Wymiary nitów 2,5 mm, 3 mm, 4 mm 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

22 Nóż monterski 1 Uchwyt  drewniany 
Korpus  metalowy 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

23 Okulary OCHRONNE 1 Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia i 
dopasowania. Wygięte końcówki zauszników. 
Zintegrowany nosek z PVC. Osłony skroni. UV400, 
zabezpieczone przed zarysowaniem i 
zaparowaniem.  

Zdjęcie 
poglądowe 

24 Taczka 1 Materiał wykonania - stal 
Grubość blachy: 2 mm 
Pojemność (w l): 85 l 
Waga: maks. 17 kg 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

25 Wózek transportowy 
SKŁADANY maks. 70 kg 

1 Wymiar platformy 23 cm x 38,5 cm 
Maks. obciążenie 70 kg 
Wysokość uchwytu 98,5 cm 
Wymiary złożonej 63 cm x 39 cm 
Koła tworzywo sztuczne 
Średnica koła 13 cm 
Materiał wykonania aluminium 
W zestawie ściągacz z 2 plastikowymi hakami 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

26 Wiertarko - wkrętarka 1 Napięcie akumulatora  - 18 V 
Pojemność akumulatora  - 1,3 Ah 
Ilość biegów  - 2 
Prędkość obrotowa  - bieg I: 0 - 400, bieg II: 0 - 1400 
obr. / min 
Regulacja momentu obrotowego - 17 
Moment dokręcenia  - 24 / 42 Nm 
Czas ładowania  - 1 h 
Zasilanie - akumulator Li-Ion 
2 akumulatory Li-Ion 18 V, 1,3 Ah (BL1813G), w 
zestawie ładowarka, walizka 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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27 Młotowiertarka z walizką 1 Moc - 780 W 
Energia udarowa  - 2,7 J 
Uchwyt - SDS Plus 
Rodzaj udaru - elektropneumatyczny 
Maks. średnica wiercenia: 32 mm 
Częstotliwość udarów: 0-4500 min 
Ilość biegów: 1 
Funkcje  - wiercenie, wiercenie z udarem, kucie, 
ogranicznik głębokości, uchwyt boczny 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

28 Imadło ślusarskie 1 Rozmiar: 125 mm 
Materiał wykonania - żeliwo 
Z kowadłem. 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

29 Przedłużacz bębnowy  1 Ilość gniazd: 4 
Długość przewodu – 50 m 
Przekrój kabla - 3 x 1,50 w mm² 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

30 Przedłużacz listwowy 26 Długość przewodu – 5 m 
Ilość gniazd: 3 
Rodzaj przewodu: 3 x 1,00 mm2 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

31 Sekator dwuręczny 1 Maks. średnica cięcia: 40 mm 
Długość całkowita narzędzia: 70 cm 
Typ ostrza - kowadełkowe 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

32 Młotek ślusarski 1 Waga: 300 g 
Trzonek  drewniany 
Wymiary obucha: 9 x 2,6 cm 
Długość trzonka: 32 cm 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

33 Drabina wielofunkcyjna 1 Ciężar: maks. 8,3 kg 
Ilość szczebli: 7 
Ilość elementów: 3 
Obciążenie maks: 150 kg 
Maks. wys. opartej: 3,72 m 
Maks. wys. rozstawionej: 2,62 m 
Wymiary złożonej: 184 x 43 cm 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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34 Drabina aluminiowa 1 Ilość szczebli: 5 
Podest na wysokości: 99,5 cm 
Obciążenie maks: 150 kg 
Materiał wykonania: aluminium 
półka z tworzywa w komplecie 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

35 Drabina aluminiowa 7 stopni 1 Ilość szczebli: 7 
Podest na wysokości: 140 cm 
Obciążenie maks: 150 kg 
Zasięg roboczy: 340 cm 
Materiał wykonania - aluminium 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

36 Łopata do śniegu 2 Wymiary głowicy: 45 x 42 cm 
Długość całkowita narzędzia: 135 cm 
Długość trzonka: 100 cm 
Materiał wykonania trzonka: drewno 
Materiał wykonania głowicy: polipropylen PP,  
Rant głowicy wykonany z aluminium  

Zdjęcie 
poglądowe 

37 Grabie uniwersalne 2 Wymiary głowicy: 30,5 x 11,5 cm 
Długość trzonka: 148 cm 
Długość całkowita narzędzia: 160 cm 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

38 Zestaw wkrętów 
elektrycznych 

1 Krzyżakowo-płaskie, w zestawie 6 szt. 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

39 Zestaw wkrętów 
elektrycznych 

1 Gwiazdkowe, w zestawie 6 szt. 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

40. Przedłużacz listwowy  Przedłużacz 7 x 2P + Z z filtrem 
przeciwprzepięciowym.    Zwiększa zasięg przewodu 
pomiędzy stacjonarnym gniazdem sieci elektrycznej 
a urządzeniem 6 gniazd slave i gniazdo master z 
ochroną przeciwprzepięciową. Z wyłącznikiem 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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CZĘŚC 7 – SPRZĘT DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

LP NAZWA 
ILOŚĆ 
[SZT] 

OPIS ZDJĘCIE UWAGI 

1 Apteczka z wyposażeniem 2 Opatrunek w opakowaniu G - 1 szt.  
Opatrunek w opakowaniu M - 3 szt.  
Opatrunek w opakowaniu K - 1 szt.  
Bandaż usztywniający 6 - 2 szt  
Bandaż usztywniający 8 - 2 szt.  
Chusta opatrunkowa 600x800 mm - 1 szt.  
Chusta trójkątna - 2 szt.  
Chusta z fliseliny 200x300 mm - 5 szt.  
Kompres 100x100 mm (2 szt) - 3 op.  
Kompres do oczu 50x70 mm - 2 szt.  
Bandaże lecznicze 10x6 cm (4 szt.) - 2 op.  
Plastry na palce 120x20 mm (2 szt.) - 2 op.  
Plastry na opuszki palców (2szt) - 2 op.  
Plastry 19x72 mm (2 szt.) - 2 op.  
Plastry 25x72mm (4 szt.) - 2 op.  
Koc ratunkowy - 1 szt.  
Rolka przylepca - 1 szt.  
Nożyczki - 1 szt.  
Worek foliowy - 2 szt.  
Rękawice jednorazowe - 4 szt.  
Gotowy kompres do wilgotnego schłodzenia - 1 szt.  
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt.  
Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

2 Kosz na śmieci z pedałem 3l 2 Kosz ze stali nierdzewnej z mechanizmem 
pedałowym otwierającym kosz, wewnętrznym 
plastikowym wyjmowanym wiaderkiem 
 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

3 Kosz biurowy 10 Głębokość  22 cm 
Szerokość  22 cm 
Wysokość  29,5 cm  
Stalowy, siatkowy 
 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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4 Kosz na śmieci uchylny 4 Kosz uchylny ,plastikowy,15l 
 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

5 Zestaw do zamiatania 4 Zestaw do zamiatania miotła z szufelką  ze 
zintegrowanym przegubem, haczykiem do 
zawieszania 
 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

6 Miotła z kijem  4 Szczotka w zestawie z kijem wys. 45cm, 
Solidna drewniana miotła z kijem o długości 120 cm 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

7 Wiaderko plastikowe  7 Wiadro z uchwytem, plastikowe, poj. 10l 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

8 Uchwyt Twixter  8 Uchwyt Twixter 40cm, dwustronny 
 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

9 Kij do mopa 4 Kij eloksylowany 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

10 Mop 8 Mop szer. 40cm 
- wykonany z selekcjonowanej i bielonej przędzy 
bawełnianej 
- wzmocniony materiał bazowy mopa 
- oznaczony kodem kolorów, pozwalającym oddzielić 
sektory czystości  
- z niebieskim obszyciem 
- najwyższa chłonność wody (do 350%) 
- odporny na kwasy i ługi 
- mocowany do stelaża za pomocą kieszeni 
- przeznaczony do wielokrotnego użytku 
- trwałość min. 200 prań 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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11 Myjka do okien z drążkiem 2 Myjka do okien 35cm z kijem teleskopowym 
 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

12 Ściagaczka do okien z 
drążkiem 

2 Śiągaczka do okien z drążkiem teleskopowym 
Szerokość: 30 cm 
wysokość: 106cm - 160 cm 
 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

13 Kij teleskopowy 2 Dwuczęściowy, o długości 300 cm, średnica 20 mm. 
Lekki, elastyczny  
 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

14 Tablica ostrzegawcza 3 Tablica ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w 
kolorze żółtym z polskim napisem oraz znakiem 
ostrzegawczym "Uwaga ślisko".  
 
Wymiary: 
Po rozłożeniu 57 x 30 cm 
Rozstaw boków 50 cm 
  

Zdjęcie 
poglądowe 

15 Snake do kurzu 2 Snake do kurzu 40 , do zbierania kurzu z trudno 
dostępnych miejsc, elastyczny z wymiennymi 
końcówkami 
  

Zdjęcie 
poglądowe 

16 Wkład do snake 2 Niebieski wkład z mikrofibry do stelaż SNAKE 60 cm 
- Wkład z mikro włókien, niebieski do stelaża 
SNAKE. 
  

Zdjęcie 
poglądowe 

17 Ściereczki z mikrofazy 30 Ściereczki kolorowe z mikrofazy 40x40 
 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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18 Deska do prasowania   3 Z regulowaną wysokością , powierzchnia 
prasowania 120x38 z podstawą na żelazko 
 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

19 Wycieraczka podgumowana 3 Wycieraczka tekstylna,  pełniąca funkcję osuszającą 
i pyłochłonną, 
 Wycieraczka przeznaczona do 3 strefy czyszczącej, 
gdzie podstawową funkcją jest osuszenie obuwia 
z resztek wilgoci, lub zebranie drobnoziarnistego 
pyłu, którego nie zatrzymały poprzedzające 
wycieraczki. 
  

Zdjęcie 
poglądowe 

20 Kasetka na klucze 2 Wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej 
Szary kolor 
Na 24 - 160 kluczy 
Zamykana cylindrycznym zamkiem (+ 2 klucze) 
Zawiera zestaw montażowy do montażu na ścianie 
Zawiera jąca ponumerowane naklejki do oznaczania 
haczyków 
Zawierająca oprócz kolorowych naklejek listy 
numerowe 
 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

22 Wózek do mycia twixster 3 Wózek do mycia małych powierzchni, stal 
szlachetna. Dzięki dwóm wanienkom 20 l, woda 
brudna i czysta nie łączą się ze sobą, co zapewnia 
właściwy poziom higieny. Ergonomiczna prasa  z 
blokowaną dźwignią umożliwia lekkie wyżymanie 
tekstyliów. Opcjonalnie dyszel wózka do mycia 
podłóg na mokro  wyposażony w dwa wiadra 6 l do 
higienicznego mycia powierzchni lub do przewożenia 
środków czyszczących. 
 
Wyposażenie: 
1 x Podstawa do 2 wiader 6 l z dyszlem, stal 
szlachetna 
1 x Prasa płaska , żółta 
1 x Wanienka 20 l, żółty 
1 x Wanienka 20 l, Antracyt 
1 x Wiadro 6 l, niebieskie 
1 x Wiadro 6 l, czerwone 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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25 Pudełka na pranie 5 Plastikowe pudełka przeźroczyste o wym.  Długość 
18 cm 
Szerokość  14 cm, wysokość  18 cm 
W zestawie z plastikową pokrywą 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

26 Ręczniki 175 Wymiary 30 x 50 
100 % bawełna 
2 kolory – pomarańczowy i zielony 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

27 Suszarka na pranie 2 Odporna na warunki atmosferyczne. Wyposażona 

w rozkładane profilowane skrzydła zwiększające 
powierzchnię suszenia 
Wym. 112 cm – wysokość 
65 cm – szerokość 
174 cm – długość  po rozłożeniu bocznych skrzydeł 
 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

28 Zmiotka z szufelką 
 

7 Gumowe wykończenie szufelki,    ergonomiczna, 
karbowana rączka. 

 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

29 Rękawice z warstwą akrylu 
 

14 Elastyczne rękawice wielokrotnego użytku (rozmiar 
M) z dodatkiem akrylu 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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30 Zmywak 7 Profilowana gąbka , opakowanie zawiera 5 sztuk. 

 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

31 Ściereczka z mikrofibry 
 

14 Super chłonna, usuwa brud i zanieczyszczenia z 
wszystkich trudno dostępnych miejsc, takich jak 
okolice kranów i ciasnych zakamarków, nie 
pozostawia smug,32 x 32 cm. 

 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

32 Kosz na śmieci z pedałem  
10 l 

8 Kosz ze stali nierdzewnej z mechanizmem 
pedałowym otwierającym kosz, wewnętrznym 
plastikowym wyjmowanym wiaderkiem 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

33 Suszarka pionowa 2 Wys. 140, gł. 61, szer. 67 cm 

Wymiary po złożeniu 165x66x9 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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CZĘŚĆ 8 – ARTYKUŁY BIUROWE 

LP NAZWA 
ILOŚĆ 
[SZT] 

OPIS ZDJĘCIE UWAGI 

1 Dziurkacz 7 Duża wytrzymałość, metalowy, wskaźnik środka 
strony, listwa formatowa, rozstaw: 80mm, średnica: 
6mm, dziurkuje do 30 kartek  

Zdjęcie 
poglądowe 

2 Rozszywacz 3 Mechanizm blokujący ostrza, bezpieczny w użyciu 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

3 Zszywacz 7 Systemem bardzo płaskiego zakleszczania zszywek, 
metalowy magazynek na jeden rodzaj zszywek 
(No10)Głębokość wsuwania kartki: 38 mm.System 
ładowania zszywek od góry  

Zdjęcie 
poglądowe 

4 Zszywki 25 
opak. 

Wyprodukowane z materiału wysokiej jakości,  
galwanizowanego elektrycznie, charakteryzują się 
dużą odpornością na rozciąganie oraz twardością, 
1000 sztuk w opakowaniu  

Zdjęcie 
poglądowe 

5 Karteczki samoprzylepne 20 Substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, 
bloczek samoprzylepny w żółtym kolorze, 
ilość  karteczek: min 100, 
Wymiary 38x51mm  

Zdjęcie 
poglądowe 

6 Karteczki samoprzylepne 20 Bloczek samoprzylepny w żółtym kolorze 76x51mm 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

7 Kostka papierowa 10 Wymiary karteczek:90x90 mm.  
Wysokość kostki: min. 90 mm 
 Kolorowe karteczki 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

8 Klipy biurowe - zestaw 5 Zestaw 5 zestawów klipów  w rozmiarach: 

- 15 mm 
- 19 mm 
- 25 mm 
- 32 mm 
- 41 mm 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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9 Spinacz biurowy okrągły 20 Z wygiętym noskiem  ułatwiającym spinanie 
dokumentów.  
Opakowanie min 150 sztuk  
Rozmiar: 28 mm 

 

 

 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

10 Nóż do kopert 2 Wyposażony w stylową, drewnianą rączkę. 
Chromowane ostrze ze stali nierdzewnej 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

11 Nożyczki biurowe 5 Charakteryzują się ergonomicznym kształtem, 
klasyczne czarne nożyczki, rozmiar 16 cm 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

12 Nożyczki biurowe 5 Charakteryzują się ergonomicznym kształtem, 
klasyczne czarne nożyczki, rozmiar  20,5 cm 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

13 Nożyczki biurowe 5 Charakteryzują się ergonomicznym kształtem, 
klasyczne czarne nożyczki, rozmiar  25,5cm 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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14 Datownik samotuszujący 2 Prosta wymiana poduszki. Bardzo wysoka jakość 
odbicia. W łatwy i szybki sposób zmiana daty bez 
brudzenia rąk. Wbudowana taśma z 12 rocznikami. 
Podwójna, polska wersja dat 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

15 Numerator samotuszujący 2 6-cio cyfrowy 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

16 Biuwar z listwą 5 Papierowa podkładka na biurko z planem tygodnia. 
Oryginalny projekt zgodny z zasadami organizacji 
czasu pracy. Kalendarz dwuletni na rok 2018/2019. 
Ilość kartek 30. Z listwą ochronną, zabezpieczającą 
kartki przed zginaniem  

Zdjęcie 
poglądowe 

17 Lampka na biurko 5 Wysokość: 35 cm. Śrd podstawy: 15 cm. Średnica 
klosza: 12 cm. Długość kabla: 1.8 m Wykonanie: 
stal, powłoka niklowa. W komplecie z żarówką. 
Srebrna 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

18 Przybornik 2 Przybornik na biurko z metalowej siateczki 
powlekanej lakierem,  1 komora na artykuły 
piśmienne, 1 komora na drobne akcesoria biurowe 
(gumki, spinacze, itp.)1 komora na karteczki, 
posiada gumowe nóżki, wymiary: 205x103x98mm 

Kolor szary 
 

Zdjęcie 
poglądowe 

19 Sorter na dokumenty 2 Kompaktowy design z 3 przegródkami ułożonymi 
warstwowo, antypoślizgowe stopki chronią 
powierzchnię biurka przed zadrapaniami i 
zarysowaniami. Wymiary produktu w mm: 
195x173x141 

Kolor szary 
 

Zdjęcie 
poglądowe 
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20 Stojak na długopisy 10 Pojemnik na długopisy, wyprodukowany z metalowej 
siateczki. Okrągły.  Wymiary: 90x100mm 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

21 Podkładka na biurko 10 Biuwar przezroczysty wykonany z grubego wysoko 
przezroczystego PVC, właściwości antypoślizgowe, 
zaokrąglone krawędzie, umożliwia umieszczenie pod 
spodem własnych notatek, wymiary: 648x509 mm 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

22 Papier ksero biały 200 Papier do wszelkiego typu zastosowań biurowych o 
podwyższonej białości  -  500 sztuk w ryzie. Format: 
A4 Gramatura: 80 g/m2 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

23 Papier ksero kolorowy 100 Mix intensywnych kolorów: żółty (Sevilla), niebieski 
ciemny (Stockholm), zielony (Dublin), koralowy 
(Chile), pomarańczowy (Venezia)Format: A4  

Ilość: ryza - 50 arkuszy 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

24 Koszulka na dokumenty 50 Wykonane z miękkiej folii polipropylenowej o 
grubości 30μm. Groszkowe, transparentne. Otwarte 
na górze. Odpowiednie do dokumentów w formacie 
A4. Ilość dziurek do wpięcia: 11. Rozmiar: 
227x302mm. Kolor transparentny. Jednostka 
sprzedaży zawiera 100 szt.  

Zdjęcie 
poglądowe 

25 Koszulka na dokumenty 50 Wykonane z miękkiej matowej folii polipropylenowej 
o grubości 100μm, groszkowe, transparentne, 
otwarte z prawego boku, boczna klapa ułatwia 
wkładanie i wyjmowanie dokumentów, dodatkowo 
zabezpiecza przechowywane dokumenty, 
przeznaczone na dokumenty w formacie B4, ilość 
dziurek do wpięcia: 11, rozmiar: 242x333mm, 10 
sztuk w opakowaniu 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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26 Folia do laminacji 10 Błyszcząca i antystatyczna.  
Format: A4  
Grubość: 100 mikronów.  
Opakowanie: min 100 sztuk 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

27 Segregator 20 Wykonany z tektury obustronnie pokrytej 
ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna 
(100 μm).Dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem. 
Pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest 
numer kontrolny. Szerokość grzbietu 50 mm. 
Wzmocniony otwór na palec. Dolna krawędź 
wzmocniona listwą. Wymienna obustronna etykieta 
grzbietowa. Wymiary 285x320x50 mm. Kolor 
niebieski i czerwony  

Zdjęcie 
poglądowe 

28 Segregator 20 Segregatory wykonane z tektury obustronnie 
pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o 
strukturze płótna (100 μm).Posiadają dźwignię 
wysokiej jakości z dociskaczem. Pod mechanizmem 
dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny. 
Szerokość grzbietu 75 mm. Wzmocniony otwór na 
palec. Dolna krawędź wzmocniona metalową listwą, 
dzięki której segregator jest bardziej wytrzymały i 
można go dłużej eksploatować. Wymienna 
obustronna etykieta grzbietowa. Wymiary 
285x320x75 mm. Kolor niebieski i żółty 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

29 Przekładki  A4 kartonowe 
kolorowe – zestaw mix 
kolorów 

10 Wykonane z kartonu o gramaturze 190 gr, 
Dziurkowanie: 2 (dziurki w odstępie 80mm), rozmiar 
Przekładki: 240x105mm. W zestawie kolory 

 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

30 Przekładki 10 Wykonane z białego kartonu o gramaturze 170gsm. 
Plastikowy, kolorowy indeks pokryty folią MYLAR. 
Ilość przekładek: 10+1. Pierwsza karta opisowa z 
numerami w kolorze białym. Dziurkowanie: 11 (ze 
wzmocnionym obszarem europerforacji). Indeks: 1-
10.Każdy komplet osobno pakowany w folię. Mix 
kolorów 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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31 Clipboard deska 10 Sztywna podkładka do pisania wykonana z folii PVC 
Format A4 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

32 Pojemnik na dokumenty 
stojący metalowy 

5 Metalowy.  Dostosowany do dokumentów w 
formacie A4. Posiada otwory umożliwiające 
powieszenie na ścianie. Wymiary: 250 x 320 x 70 
mm 

Kolor szary  

Zdjęcie 
poglądowe 

33 Pojemnik do archiwizacji 30 Pudło mieści 5 pudełek 80 cm lub 4 pudełka 100 cm. 
Kolor: brązowy 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

34 Półka na dokumenty 
naścienna metalowa 

4 Półka wykonana z metalowej siateczki powlekanej 
lakierem, do instalacji naściennej, możliwość 
wykorzystania szuflad jako zestaw lub pojedynczo 
specjalne otwory na haczyki, obniżone krawędzie od 
strony zewnętrznej ułatwiają wyjmowanie 
dokumentów, wymiary zestawu: 325x230x330mm, 
zestaw składa się z trzech półek, wymiary 
pojedynczej szuflady: 325x88x170mm, kolor szary  

Zdjęcie 
poglądowe 

35 Zestaw 3 szuflad 3 Zestaw trzech wysuwanych szuflad wykonany z 
metalowej siateczki powlekanej lakierem, wymiary: 
278x275x350mm, kolory: srebrny 

  

Zdjęcie 
poglądowe 

36 Teczka z gumką 50 Wykonana z kartonu o gramaturze 350g /m2. 
Wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku. 
Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające 
dokumenty przed wypadnięciem. Format A-4 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

37 Teczka z gumką lakierowana 50 Wykonana z kartonu o gramaturze: 400g/m2. 
Pokryta lakierem drukarskim o wysokim połysku.  3 
wewnętrzne skrzydła. Gumka chroniąca zawartość 
przed wysunięciem. Wymiary: 232x320 mm. Mix 
kolorów  

Zdjęcie 
poglądowe 
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38 Dziennik edukacja -
przedszkolna 

12 Oprawa twarda, zakładka na  min 30 uczniów. Treść: 
 
1. Ramowy rozkład dnia. 
2. Tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych. 
3. Dzienny zapis pracy wychowawczo-

dydaktycznej. 
4. (z podziałem na 12 punktów) 
5. Informacje o dzieciach. 
6. Inne informacje o dzieciach. 
7. Wykaz uczęszczania na zajęcia - miesiąc 

........... (na 12 miesięcy) 
8. (bez podziału na godziny - odnotowuje się 

godzinę przyjścia i godzinę wyjścia) 
9. Zestawienie obecności dzieci w przedszkolu. 
10. Wycieczki. 
11. Roczny plan współpracy z rodzicami 

(uroczystości). 
12. Ważne wydarzenia z życia klasy (grupy). 
13. Spis treści. 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

39 Kalkulator drukujący 1 Profesjonalny kalkulator drukujący 

Obliczenia delta %. Obliczenia marżowe. Suma 
częściowa i całkowita. Cena zakupu/marża/cena 
sprzedaży. Zaokrąglanie wyników. Zaokrąglanie w 
górę. Zaokrąglanie w dół. Wynik z: 6; 4; 3; 2; 1; 0 
miejsc po przecinku 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

40 Kalkulator biurowy 4 Kalkulator biurowy, 12 pozycyjny duży wyświetlacz, 
podwójne  zasilanie, podwójna pamięć 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

41 Zestaw zakreślaczy 5 Ze specjalnie wyprofilowaną ściętą końcówką do 
wygodnego zakreślania tekstu 
Grubość linii pisania 1-5mm. 
Atrament pigmentowy na bazie wody do wszystkich 
rodzajów papieru. 
W  komplecie min 6 kolorów: żółty, różowy, zielony, 
niebieski, pomarańczowy i fioletowy 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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42 Długopisy automatyczne 20 Igłowa końcówka pisząca. 
Wygodna gumowana obudowa oraz element 
klikający w kolorze tuszu. 
Innowacyjny tusz hybrydowy. 
Średnica kulki piszącej: 0,5 mm. 
Szerokość linii pisania: 0,3 mm.  

Zdjęcie 
poglądowe 

43 Korektor 
 w taśmie 

3 Nasadka - nosek chroniący taśmę przed 
zniszczeniem, mechanizm przewijania taśmy 
Wymiary taśmy: 4,2 mm x 10 m 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

44 Ołówek 10 Z gumką, klejony grafit, twardość 2B 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

45 Długopisy kolorowe - zestaw 2 Tusz. 
Ergonomiczny, wygodny, uchwyt. 
Wkład G-1. 
W zestawie min 4 kolory: czarny, czerwony, 
niebieski, zielony 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

46 Marker - zestaw 2 Możliwość ponownego napełnienia. 
Okrągła końcówka. 
Grubość linii pisania: 1,5-3 mm. 
Zestaw min 4 kolory 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

47 Gumka do ścierania 10 Gumka kauczukowa, do każdego rodzaju papieru 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

48 Linijka metalowa 3 Wykonana z wytrzymałego aluminium, rozmiar: 
50cm 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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49 Cienkopisy 4 Końcówka fibrowa 
Tusz na bazie wody 
Długość pisania: min 500 m 
Grubość linii 0,4 mm 
Min. 10 kolorów 

 
 

Zdjęcie 
poglądowe 

50 Pinezki do tablic korkowych 10 Kolorowe plastikowe łebki, do tablic korkowych,  
pakowane po 100 sztuk 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

51 Bindownica 2 Regulacja głębokości brzegów, wbudowany miernik 
wielkości grzbietu, oddzielne dźwignie do 
dziurkowania  
i wiązania 
 
wymiary max 410 x 270 x 240 mm 
 
waga max 4 kg 
 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

52 Gilotyna 2 Obcinarka formatu A4 z blatem roboczym min. 460 x 
195 mm. Cięcie  jednorazowo min. 100 arkuszy 
papieru. Wymienne ostrza 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

53 Laminarka 3 Max. szerokość dokumentów (mm): 235 
Max. grubość folii (mic): 125 
Format laminacji: min. A4 
Prędkość laminacji (mm/min): min. 300 
Czas nagrzewania (min): max.1 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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54 Niszczarka 6 Szerokość wejścia: min. 220 mm 
Wielkość ścinka: max 4x33 mm 
Ilość niszczonych kartek na raz: min 8 
Poziom bezpieczeństwa: min 3 din 
Niszczy: papier, zszywki, karty plastikowe, płyty cd 
Pojemność kosza: min 15 l 
Automatyczny start/stop 
Funkcja cofania 
Osobna szczelina do niszczenia płyt cd 
Okno w obudowie 

 

Zdjęcie 
poglądowe 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 
 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 (pieczątka wykonawcy/ów)   

I. DANE WYKONAWCY 
(w przypadku wykonawcy występującego indywidualnie proszę wypełnić poz. 1 w tabeli - w przypadku 
wykonawców składających ofertę wspólną, proszę wypełnić w poszczególnych pozycjach podmioty wchodzące w 
skład wykonawcy zbiorowego z tym że w poz. 1 proszę wyszczególnić pełnomocnika)  

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

 
Adres Wykonawcy/ów 
 

1. 

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

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . .  
miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
. . .  

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

2. 

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

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . .  
miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
. . .  

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

 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: 
.………………………………………………… 

 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem:  

 

Faks …………………………………………… E- mail…………………………………………… 

 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):……………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. PRZEDMIOT OFERTY 
 

Oferta dotyczy zamówienia publicznego przyznawanego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych, na warunkach określonych w niniejszej dokumentacji, na wybór dostawcy 
wyposażenia budynku i pomieszczeń w Zespole Szkolno -  Przedszkolnym nr 12 we 
Wrocławiu. 

III. OFERTA 

 
Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia publicznego według poniższej specyfikacji  
cenowej  
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1. CZĘŚĆ 1 – MEBLE NA WYMIAR 
 

1) Oferujemy wykonanie tej części zamówienia publicznego w zakresie objętym 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za ryczałtową kwotę ......................zł 
brutto  

 
(słownie:.....................................................................................................................) 

 
w tym wartość VAT wynosi ................. zł 
 

2) Okres udzielonej gwarancji na dostawy w ramach CZĘŚCI 1 wynosi …… miesięcy 
 
2. CZĘŚĆ 2 – MEBLE GOTOWE 

 
1) Oferujemy wykonanie tej części zamówienia publicznego w zakresie objętym 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za ryczałtową kwotę ......................zł 
brutto  

 
(słownie:.....................................................................................................................) 

 
w tym wartość VAT wynosi ................. zł 
 

2) Okres udzielonej gwarancji na dostawy w ramach CZĘŚCI 2 wynosi …… miesięcy 
 
3. CZĘŚĆ 3 – POMOCE DYDAKTYCZNE I ZABAWKI 

 
1) Oferujemy wykonanie tej części zamówienia publicznego w zakresie objętym 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za ryczałtową kwotę ......................zł 
brutto  

 
(słownie:.....................................................................................................................) 

 
w tym wartość VAT wynosi ................. zł 
 

2) Okres udzielonej gwarancji na dostawy w ramach CZĘŚCI 3 wynosi …… miesięcy 
 

4. CZĘŚĆ 4 – PROFESJONALNY SPRZĘT KUCHENNY 
 

1) Oferujemy wykonanie tej części zamówienia publicznego w zakresie objętym 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za ryczałtową kwotę ......................zł 
brutto  

 
(słownie:.....................................................................................................................) 

 
w tym wartość VAT wynosi ................. zł 
 

2) Okres udzielonej gwarancji na dostawy w ramach CZĘŚCI 4 wynosi …… miesięcy 
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5. CZĘŚĆ 5 – SPRZĘT INFORMATYCZNY, RTV i AGD 
 

1) Oferujemy wykonanie tej części zamówienia publicznego w zakresie objętym 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za ryczałtową kwotę ......................zł 
brutto  

 
(słownie:.....................................................................................................................) 

 
w tym wartość VAT wynosi ................. zł 
 

2) Okres udzielonej gwarancji na dostawy w ramach CZĘŚCI 5 wynosi …… miesięcy 
 

6. CZĘŚĆ 6 – SPRZĘT I WYPOSAŻENIE OGRODNICZE 
 

1) Oferujemy wykonanie tej części zamówienia publicznego w zakresie objętym 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za ryczałtową kwotę ......................zł 
brutto  

 
(słownie:.....................................................................................................................) 

 
w tym wartość VAT wynosi ................. zł 
 

2) Okres udzielonej gwarancji na dostawy w ramach CZĘŚCI 6 wynosi …… miesięcy 
 

7. CZĘŚĆ 7 – SPRZĘT DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 
 

1) Oferujemy wykonanie tej części zamówienia publicznego w zakresie objętym 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za ryczałtową kwotę ......................zł 
brutto  

 
(słownie:.....................................................................................................................) 

 
w tym wartość VAT wynosi ................. zł 
 

2) Okres udzielonej gwarancji na dostawy w ramach CZĘŚCI 7 wynosi …… miesięcy 
 

8. CZĘŚĆ 8 – ARTYKUŁY BIUROWE 
 

1) Oferujemy wykonanie tej części zamówienia publicznego w zakresie objętym 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za ryczałtową kwotę ......................zł 
brutto  

 
(słownie:.....................................................................................................................) 

 
w tym wartość VAT wynosi ................. zł 
 

2) Okres udzielonej gwarancji na dostawy w ramach CZĘŚCI 8 wynosi …… miesięcy 

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją 

proceduralną - uwzględnia ona wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
2. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 
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3. Oświadczamy, że przystępując do niniejszego postępowania zapoznaliśmy się z 
wszelkimi dokumentami, w tym ze SIWZ, projektami umów i przyjmujemy je bez 
zastrzeżeń.  

4. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie 
niniejszej procedury stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich 
pismach wymienionych między Zamawiającym a Wykonawcami oraz publikowanymi na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest ........................................................................................................................., 
e-mail: ………………..……...........................…   tel./fax: ..................................................... 

8. Następujące części zamówienia publicznego:  
 
1) ........................................................................................................................................ 

 

2) ........................................................................................................................................ 
 
zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom (imię nazwisko, nazwa i 
siedziba): 
 
1) ........................................................................................................................................ 

 

2) ........................................................................................................................................ 
 
 

9. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 
 

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

miejscowość, data      pieczęć i podpis upoważnionych  
przedstawicieli Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania na wybór dostawcy wyposażenia budynku i pomieszczeń  
w Zespole Szkolno -  Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu 

 

 

działając w imieniu Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Prawidłowość poniższych oświadczeń, potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej 

wynikającej  z art. 247 kodeksu karnego. 

 

Oświadczam1) , że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania  
i spełniam warunki udziału w postępowaniu.  

 
 
 

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

 pieczęć Wykonawcy                                                               data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

Oświadczam 2) , że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 24, ust 1, pkt……… lub art. 24, ust. 5, pkt 2 i 4, ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze:   
 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

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

 pieczęć Wykonawcy                                                               data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 
Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
 
 
 
………………………………………                                          ................................................................................................... 

 pieczęć Wykonawcy                                                               data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
UWAGA: 
1), 2) – należy podpisać właściwą cześć Oświadczenia  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Zawarta w dniu …………………………………2017 roku we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 – Zespół Szkolno - 
Przedszkolny nr 12, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Suwalskiej 5, 54-104 Wrocław,  
w imieniu i na rzecz której działa Izabela Wojtycka - Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa 
nr …………… z dnia ……………………. roku 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a 
……………………………………………………………….. 
 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 
 
Umowa zostaje zawarta na mocy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz na rzecz Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu - w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

§ 1 
 
1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży  

i przeniesienia na Zamawiającego, własności mebli szkolnych, biurowych  
i elementów wyposażenia wnętrz oraz wydania zakupionych rzeczy 
Zamawiającemu, natomiast Zamawiający zobowiązuje się do odebrania 
zakupionych rzeczy oraz zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny. 

2. Rodzaje oraz parametry przedmiotu dostawy zawarte są w SIWZ oraz ofercie 
Wykonawcy stanowiących załącznik do niniejszej umowy. Zakres rzeczowy 
zamówienia obejmuje: 
 
1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym, przystosowanym do tego celu 

środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego; 
2) Rozładunek; 
3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
4) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie przedmiotu dostawy w pomieszczeniach 

wskazanych przez Zamawiającego. 
 
3. Przed realizacją zamówienia, dotyczącego dostawy mebli na wymiar, Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać pomiarów z natury w nowo wybudowanych pomieszczeniach 
w siedzibie Zamawiającego  

§ 2 
 
1. Zakończenie dostawy wraz z wydaniem, montażem i instalacją nastąpi do dnia 21 

sierpnia 2017 r. 
2. Wszelkie koszty transportu (w tym opakowanie i ubezpieczenie) do siedziby 

Zamawiającego, leżą po stronie Wykonawcy. 
3. Po wykonaniu dostawy i instalacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie  

aktualnych certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających zgodność  
z polskimi i europejskimi normami, tych elementów przedmiotu zamówienia  -  
w odniesieniu do których przepisy prawa określają obowiązek posiadania takich 
dopuszczeń.  
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§ 3 
 
1. Wszelkie koszty prac montażowych i instalacji leżą po stronie Wykonawcy i zamykają się 

w kwocie określonej w § 4 ust. 1. 
2. Z odbioru dostawy oraz odbioru prac montażowych zostanie sporządzony protokół, który 

powinien być podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń. Podpisany protokół 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie lub wykona prace montażowe i instalacyjne w 
sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu 
ich wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Wykonawca może od umowy odstąpić albo powierzyć usunięcie 
wad lub dalsze wykonanie robót innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 
usunąć w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może od umowy 
odstąpić, jeżeli wady będą istotne. Jeżeli wady nie będą istotne, Zamawiający zażąda 
obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do wnioskowania o wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac 
jako wadliwych. 

6. Potwierdzenie usunięcie wad będzie miało formę protokołu podpisanego przez obie 
strony bez zastrzeżeń. Podpisany protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT. 

 
§ 4 

 
1. Za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ……………… zł brutto (słownie: 
………………………………….).  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy, wskazany na 
wystawionej fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do 
obciążenia jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca udziela …..  - miesięcznej gwarancji na całość dostawy. 
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 

3, ust. 2 niniejszej umowy. 
3. W przypadku ujawnienia się wad w przedmiocie dostawy lub wykonanych pracach 

montażowych Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając mu 
równocześnie termin na wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych.  

4. Do udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji. 
 

§ 6 
 
W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się 
zapłacić kary umowne: 
 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

 
1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w 

wysokości 2 % całości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1. 
 
 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) Za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy oraz zwłokę w usunięciu wad prac 

montażowych - w wysokości 0,3 %, wartości całości wynagrodzenia umownego 
brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) Za zwłokę w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych - w wysokości 0,3 %, wartości 
całości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 2 
% wartości całości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1. 

 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na 

zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne: 
 

1) Za pierwszy rozpoczęty dzień niewykonania lub wadliwego wykonania dostaw lub 
wykonywanie ich z naruszeniem lub rażącym naruszeniem warunków umowy – w tym 
dniu; 

2) Za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony – w dniu bezpośrednio następującym 
po dniu dotarcia do drugiej strony oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 
5. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy pojawi się obowiązek zapłaty kary umownej, 

zostanie on do tego wezwany pisemnie przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany 
jest do zapłaty kary umownej w kwocie potrącenia nie później niż w terminie 3 dni od daty 
otrzymania pisemnego wezwania o  którym mowa powyżej. Kara umowna powinna być 
wpłacona na rachunek Zamawiającego określony w przesłanym wezwaniu. W przypadku 
niedokonana płatności w wymaganym terminie Zamawiający dokona potrącenia 
wierzytelności z faktury Wykonawcy za wykonaną dostawę zgodnie z art. 498 KC. wraz z 
ustawowymi odsetkami.  

§ 7 
 
Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują 
rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostrożności ustalają jako organ rozstrzygający sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 8 

 
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

§ 10 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 

ZAMAWIAJACY     WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA 
WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór 
dostawcy wyposażenia budynku i pomieszczeń w Zespole Szkolno -  Przedszkolnym 
nr 12 we Wrocławiu – przedstawiamy wykaz wykonanych dostaw (na przestrzeni 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert) związanych przedmiotem zamówienia: 
 
CZĘŚĆ 1  
 

LP Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Przedmiot zamówienia  
 

Wartość 
brutto 

zamówienia 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

1      

 
W załączeniu przedstawiamy następujące dowody potwierdzające, że ww. dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane w sposób należyty: 
 
1. .................................................. 

 
CZĘŚĆ 3  
 

LP Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Przedmiot zamówienia  
 

Wartość 
brutto 

zamówienia 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

1      

 
W załączeniu przedstawiamy następujące dowody potwierdzające, że ww. dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane w sposób należyty: 
 
1. .................................................. 
 
 
CZĘŚĆ 4  
 

LP Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Przedmiot zamówienia  
 

Wartość 
brutto 

zamówienia 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

1      

 
W załączeniu przedstawiamy następujące dowody potwierdzające, że ww. dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane w sposób należyty: 
 
1. .................................................. 
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CZĘŚĆ 5  
 

LP Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Przedmiot zamówienia  
 

Wartość 
brutto 

zamówienia 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

1      

 
W załączeniu przedstawiamy następujące dowody potwierdzające, że ww. dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane w sposób należyty: 
 
1. .................................................. 
 
 
 
 

 
 

......................................       ................................................... 
  miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W TRYBIE ART. 24 UST. 11 - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

 

 

Ja.................................................................................................................................................................... 
/imię i nazwisko/ 

 
 

reprezentując:  

 
 
 

Pełna nazwa Wykonawcy:... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. .. . .. . . .. . 

 

 Adres: ulica.. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 

 

kod... .. . .. . 

 

miejscowość.... . .. . .. . .. ... .. . .. . . 

 

oświadczam: 

 

Wykonawca, którego reprezentuję, nie należy do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 
ustawy PZP.  
 
 
......................................       ...................................................... 

  miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 

 

Wykonawca, którego reprezentuję, należy do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
PZP, dlatego też zgodnie z art. 24 ust. 11, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych poniżej przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 
 

1. 

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

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 

kod . . . . . . . 
. .  

miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

2. 

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

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 

kod . . . . . . . 
. .  

miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

 

Prawidłowość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej wynikającej  z art. 247 kodeksu karnego. 
 
 
 
......................................       ................................................... 

  miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 

 
 

 
UWAGA ! 

Należy podpisać właściwą część oświadczenia i złożyć je nie w ofercie, tylko w terminie 3 dni 
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://zsp12.wroclaw.pl/p8/, informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacje podane do publicznej wiadomości w trakcie 
procedury otwarcia ofert) 

http://zsp12.wroclaw.pl/p8/

