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1. ZAMAWIAJĄCY 
 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
ul. Hoża 1 
60-591 Poznań 
 
Biuro projektu we Wrocławiu  
ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław 
 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Rodzaj zamówienia: Dostawy 
 

Podział na zadania: 
1. Materiały edukacyjne – doposażenie szkolnej pracowni języka angielskiego 
2. Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej 
3. Programy diagnostyczne – doposażenie szkolnego gabinetu 

psychologiczno-pedagogicznego 
4. Pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy. 

 
 
W zakresie zadania nr 1 (doposażenie pracowni języka angielskiego): 
 
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni językowej w materiały edukacyjne, które zostały szczegółowo 
opisane w Specyfikacji Zadania 1. 
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania 
określone przez normy europejskie.   
3. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku 
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.   
4. Towary muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone doposażenie pracowni będzie 
udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do 
towarów.  
5. Wszystkie towary stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i 
spełniać wymagania funkcjonalne.  
6. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu 
nauki na poziomie kształcenia szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Jakość i parametry oferowanego sprzętu 
muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki szkolnej.  
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7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z 
rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko 
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będę dostarczone do 
lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia 
i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad, podobnie jak w przypadku 
stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia. 
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w materiały edukacyjne zgodne, pod 
względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do 
oferty stanowiącym Załączniki nr 2A do Zapytania Ofertowego. 
 

SPECYFIKACJA – ZADANIE 1 (doposażenie pracowni języka angielskiego) 
 

Lp  nazwa specyfikacja - wymagania minimalne -  jednostka liczba 

1 Język angielski. 
Repetytorium ucznia 
szkoły podstawowej 

pozycja książkowa zawierająca zbiór ćwiczeń 
sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia szkoły 
podstawowej z zakresu języka angielskiego. Zawiera 
m.in: słownictwo z 12 działów tematycznych, ćwiczenia 
zwiększające umiejętność czytania i słuchania ze 
zrozumieniem. Miękka okładka 

szt. 4 

2 Język angielski 
Repetytorium 
gimnazjalisty 

Pozycja książkowa zawierająca materiał z zakresu 
języka angielskiego, obowiązującego w gimnazjum - 
ćwiczenia sprawdzające umiejętności i wiedzę ucznia z 
zakresu słownictwa i gramatyki. Miękka okładka 

szt. 4 

3 Ilustrowany słownik 
angielsko-polski 

pozycja książkowa zawierająca ok. 6000 haseł w języku 
angielskim z tłumaczeniem na język polski, ilustrowana, 
zakres tematyczny nawiązujący do programu 
nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach 
(m.in.: zagadnienia związane z życiem codziennym, 
podróżami, hobby). Miękka okładka 

szt. 4 

4  Gra językowa: pytania - 
odpowiedzi 

gra zawierająca ćwiczenia zadawania pytań i udzielania 
odpowiedzi w języku angielskim w różnych sytuacjach 
tematycznych, poziom językowy od A1 do B2, 
odpowiednia dla dzieci od 8 roku życia 

szt. 1 

5 Gra językowa nt. 
żywności 

Gra językowa, edukacyjna zawierająca słownictwo o 
tematyce żywnościowej w języku angielskim. Poziom 
językowy: A1, odpowiednia dla dzieci od 10 roku życia.  

szt. 1 

6 Gra językowa nt. 
zakupów 

Gra językowa, edukacyjna zwierająca nazwy artykułów 
spożywczych w języku angielskim oraz wyrażenia 
związane z ich kupowaniem i różnym zastosowaniem. 
Poziom językowy: od A1, A2. Odpowiednia dla dzieci 
od 8 roku życia. 

szt. 1 

7 Gra językowa: nauka 
słownictwa 

gra językowa, służąca do nauki słownictwa w języku 
angielskim - zawierająca karty ze słowami oraz karty z 
odpowiadającymi im obrazkami (wykorzystująca 
skojarzenia). Poziom językowy A1. Odpowiednia dla 

szt. 1 
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dzieci od 8 roku życia. 

 
 
W zakresie zadania nr 2 (doposażenie pracowni przyrodniczej): 
 
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, które zostały szczegółowo opisane w 
Specyfikacji Zadania 2. 
2. Towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.   
3. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku 
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.   
4. Sprzęty muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone doposażenie pracowni oraz na 
pomoce dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do 
produktów zostaną dołączone do towarów.  
5. Wszystkie towary stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i 
spełniać wymagania funkcjonalne.  
6. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu 
nauki na poziomie kształcenia szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Jakość i parametry oferowanego sprzętu 
muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki szkolnej.  
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z 
rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko 
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będą dostarczone do 
lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i 
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad, podobnie jak w przypadku 
stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia. 
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty 
dydaktyczne zgodne, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w 
Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2B do Zapytania Ofertowego. 
 

SPECYFIKACJA – ZADANIE 2 (doposażenie pracowni przyrodniczej) 
 

Lp.  nazwa Specyfikacja – wymagania minimalne Jedno-
stka 

liczba 

1 Lornetka  Powiększenie: 20x. 
Średnica obiektywu: 50 mm 
w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec 

szt. 16 

2 Pudełko do obserwacji 
okazów 

Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego w 
kształcie walca, średnica min 6 cm, otwory wentylacyjne 
w pokrywce. dwie lupy górne (powiększenie 2x i 4x) , 
dodatkowa lupa z boku, miarka na dnie pudełka. 

szt. 3 

3 Teleskop system optyczny: teleskop zwierciadlany, średnica 
obiektywu: 70 mm, min. 2 okulary (4mm, 20 mm), 
ogniskowa obiektywu 700 mm, powiększenie: min 360x, 
Soczewka Barlowa - 3x, montaż azymutalny, statyw w 
zestawie 

szt. 1 
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lub równoważny w zakresie: 
- ogniskowa obiektywu (dopuszczalna różnica w 
wartości parametru +/- 100 mm) 
- okulary (dopuszczalne inne niż wymienione wartości 
parametru z zachowaniem dwóch różnych wartości w 
zestawie) 

4 Mikroskop, wersja 
zasilana z baterii 
(terenowy) 

Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych:  
oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 
10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres 
powiększeń: od 40x do 400x,  wbudowany moduł 
zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach 
bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, . 
Wyposażenie dodatkowe: pokrowiec na mikroskop, 
zasilacz sieciowy 

szt. 16 

5 preparaty biologiczne do 
obserwacji 
mikroskopowych - zestaw 
50 preparatów 

W zestawie minimum 50 różnych preparatów, m.in.:  
przekroje poprzeczne i podłużne korzeni,    łodyg, pni 
roślinnych, igły, liście, pączkujące    drożdże, czarna 
pleśń, strzępki grzybów,    kolonia bakterii, euglena, 
pantofelek,    rozwielitka, stułbia, aparaty gębowe    
owadów, odnóża owadów, wymaz krwi    ludzkiej, 
mięsień szkieletowy człowieka,    nerw człowieka, jajo 
żaby i inne. 
w zestawie z opakowaniem 

zestaw 1 

6 Zestaw soczewek W zestawie min. różnych  6 soczewek o średnicy min. 
50 mm każda. Minimalna zawartość dodatkowego 
wyposażenia: stojak do umieszczania soczewek. 

zestaw 7 

7 Lusterko płaskie 
podwójne, rozkładane  

Kieszonkowe, podwójne lusterko z rozkładane metalową 
obudową. Wewnątrz dwa lusterka, w tym jedno 
powiększające, minimalne wymiary: długość 5 cm, 
szerokość 5 cm. 

szt. 8 

8 Lusterko wklęsło wypukłe Dwa zwierciadła kuliste o średnicy min. 10 cm, jedno 
wklęsłe, drugie wypukłe, umieszczone na wspólnej 
podstawie o regulowanej wysokości. 

szt. 8 

9 Pryzmat akrylowy lub 
szklany 

Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szklany. 
Długość boku min. 4 cm, o kątach 60° x 60° x 60°. 

szt. 8 

10 Zestaw optyczny -
mieszanie barw (krążek 
Newtona) 

Zestaw zawierający: 
- krążek, na którym znajdują się barwne segmenty  

- barwy segmentów min.: czerwony, pomarańczowy, 
żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy 
- średnica krążka: min. 17 cm 

- ręczna wirownica do wprawiania krążka w ruch 

zestaw 7 

11 Zestaw kostek o równych 
objętościach i różnych 
masach 

Zestaw min. 4 sześcianów z zawieszkami o jednakowej 
objętości, różnej masie (bok min. 20 mm) wykonanych z 
4 różnych metali i stopów metali: żelaza, mosiądzu, 
ołowiu, aluminium 
Lub równoważne w zakresie:  
- rodzajów metali i stopów metali (dopuszczalne inne niż 

zestaw 7 
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wymienione rodzaje metali i stopów metali z 
zachowaniem min. 4 różnych rodzajów w zestawie) 

12 Zestaw cylindrów o 
równych masach i różnych 
objętościach  

Zestaw min. 4 różnych cylindrów o tej samej masie i o tej 
samej średnicy, o różnej objętości wykonanych z metali i 
ich stopów: aluminium, ołów, mosiądz, żelazo. W górnej 
części cylindrów otwór, przez który można przewlec 
sznurek lub drut do zawieszenia. 
Lub równoważne w zakresie:  
- rodzajów metali i stopów metali (dopuszczalne inne niż 
wymienione rodzaje metali i stopów metali z 
zachowaniem min. 4 różnych rodzajów w zestawie) 

zestaw 7 

13 Decymetr sześcienny/ 
sześcian/ 1000 jednostek, 
rozkładany  

Zestaw składa się min. ze 130 elementów.  
Pomoc ta (decymetr sześcienny) pozwala w bardzo 
obrazowy sposób wyjaśnić przestrzenne pojęcie 
objętości. W skład zestawu wchodzą m.in.: 
10 prostopadłościanów (płyt) 10x10x1 j. (1 jedn.=1cm), 
20 prostopadłościanów 10x1x1 j., 100 sześcianów 
(klocków) 1x1x1 j., jeden sześcian 10x10x10 
j. i transparentne pudełko. Elementy wciskane jak klocki. 
Całość wykonana z kolorowego plastiku. 
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: 
opakowanie/pudełko z pokrywką 

zestaw 4 

14 Piłeczki różnych 
rozmiarów i różnych 
stopniach sprężystości. 
zestaw: piłka do tenisa, 
piłeczka do golfa, piłeczka 
do tenisa stołowego 

1 zestaw zawierający 3 piłeczki różnych rodzajów (różne 
rozmiary i różne stopnie sprężystości): tenisowa, do 
tenisa stołowego, do golfa (w sumie 4 zestawy = 12 
piłeczek) 
Lub równoważne w zakresie: 
- rodzajów piłeczek (dopuszczalne inne niż wymienione 
rodzaje piłeczek, z zachowaniem 3 różnych rodzajów w 
zestawie) 

zestaw 4 

15 zestaw sprężyn 
dydaktycznych 

Zestaw zawiera min. 5 sprężyn o różnym współczynniku 
sprężystości i o różnej długości i średnicach, 
zakończonych z obu stron kółkami-zawieszkami. 

zestaw 3 

16 Pojemnik próżniowy z 
pompką – zestaw 
dydaktyczny 

Pojemnik próżniowy o pojemności min. 1l, wykonany z 
przeźroczystego tworzywa sztucznego, z pokrywką z 
zaworem,  pompka pasująca do pojemnika próżniowego. 
(zestaw=pojemnik + pompka) 

zestaw 8 

17 Latarki z żarówką o dużej 
mocy i laserem 
czerwonym 

Metalowa obudowa, min. 8 białych diod LED, 
zintegrowany wskaźnik laserowy (minimum 2 klasa 
bezpieczeństwa), zasilanie bateryjne. 

szt. 16 

18 Zestaw 56 skał i 
minerałów 

Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. 
z 56 różnych okazów, wielkość pojedynczego okazu 
min. 2-3 cm średnicy. Minimalna zawartość 
dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui. 

zestaw 3 

19 Przenośny zestaw do 
badania wody 

Zestaw do analizy wody metodą kolorymetryczną (wg 
skali barwnej), w skład zestawu wchodzi walizka z 
pojemnikami i odczynnikami umożliwiającymi określenie 
poziomu azotanów, azotynów, fosforanów oraz amonu w 

zestaw 5 
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wodzie, a także odczynu i twardości wody. 

20 Odczynnik do oznaczania 
tlenu w akwarium (zestaw 
na 50 pomiarów) 

Zawartość zestawu: szklany pojemnik z zakrętką, dwa 
odczynniki, karta barw, instrukcja obsługi. Zawartość 
opakowania wystarcza na około 50 pomiarów. 

zestaw 1 

21 Kwasomierz glebowy 
klasyczny 

możliwość pomiaru kwasowości gleby, w zestawie płytka 
ceramiczna do wykonywania pomiarów ze skalą barwną 
z zakresem pH oraz butelka płynu Helliga o pojemności 
min. 40 ml 

zestaw 16 

22 Globus fizyczny średnica kuli 22cm, polskie 
nazewnictwo, stopka i cięciwa plastikowa 

szt. 16 

23 Globus w większej skali Stopka wykonana z plastiku, cięciwa 
metalowa, polskie nazewnictwo, wymiary: wysokość 
60cm, średnica kuli 40 cm. 
Lub równoważny w zakresie: 
- wymiary (dopuszczalna różnica wartości podanych 
parametrów +/- 20% na każdym wymiarze) 

szt. 1 

24 Szkielet człowieka z 
ruchomymi elementami w 
skali 1:2 

Prosty szkielet z mostkiem umieszczony na statywie, 
kończyny dolne i górne zostały (skala 1: 2) 
zamocowane ruchomo 
 

szt. 1 

25 Modele: szkielet ryby, 
płaza, gada, ptaka, ssaka 
- zestaw 

Zestaw zawierający min. 5 naturalnych szkieletów – po 1 
przedstawicielu  ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków. 
Umieszczone na podstawie. Do każdego szkieletu 
dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione są 
numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację 
poszczególnych elementów szkieletów. 
Szkielet zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa 
sztucznego. 

zestaw 1 

 
 
W zakresie zadania nr 3 (programy do diagnozy): 
 
1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnego gabinetu psychologiczno-pedagogicznego, które zostały 
szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 3. 
2. Towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.  
3. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku 
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.   
4. Programy muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni oraz na 
sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do 
produktów zostaną dołączone do towarów.  
5. Wszystkie towary stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i 
spełniać wymagania funkcjonalne.  
6. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu 
nauki na poziomie kształcenia szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Jakość i parametry oferowanego sprzętu 
muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki szkolnej.  
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z 
rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń, montażem i instalacją, na koszt własny i ryzyko 
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Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będę dostarczone do 
lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i 
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad, podobnie jak w przypadku 
stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia. 
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty 
dydaktyczne zgodne, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w 
Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2C do Zapytania Ofertowego. 
 

SPECYFIKACJA – ZADANIE 3 (programy do diagnozy) 
 

lp. nazwa specyfikacja - wymagania minimalne jednostka liczba 
1 Program multimedialny: 

Diagnoza i terapia dziecka 
z deficytami rozwojowymi 
(rozbudowana diagnoza, 
tworzenie IPET) 
 

program do diagnozy i konstrukcji indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych 
Program dający możliwość tworzenia: bazy danych o 
dziecku, dokumentacji diagnostycznej (skala 
rozwoju, skala zachowań, zaburzenia sensoryczne),  
indywidualnych programów edukacyjno – 
terapeutycznych, własnych konspektów/ ćwiczeń ( z 
możliwością zapisu w programie). 
 
Program zawierający funkcje diagnostyczne  
(tj. wprowadzanie wyników Profilu 
Psychoedukacyjnego i automatyczne zapisanie ich, 
podsumowanie wszystkich naniesionych wyników na 
arkuszu zbiorczym, automatyczne obliczanie 
wartości współczynnika ilorazu rozwoju oraz 
wykreślanie wszystkich linii określających rozwój 
dziecka w tym: wiek biologiczny, średnia wieku 
rozwojowego oraz sfery najbliższego rozwoju; 
liczbowe podsumowanie wyników diagnozy w skali 
rozwoju z określeniem opóźnień parcjalnych oraz 
określeniem wieku rozwojowego, automatyczne 
podsumowanie pisemne wyników diagnozy z 
możliwością edytowania, rozszerzenie diagnozy o 
szczegółową informację dotyczącą reakcji na bodźce 
i topografie rożnych zaburzeń sensorycznych z ich 
charakterystyk) oraz funkcje konstruowania 
indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego. 
 
Zawierający następujące rodzaje dokumentów 
diagnostycznych: Podstawowe dane dziecka, wyniki i 
druki obszaru rozwoju, wyniki i druki obszaru 
zachowań, druki arkuszy zbiorczych, oceny reakcji 
na bodźce – uzupełnienie skali zachowań,  
podsumowanie wyników diagnozy, sprawozdanie 
pisemne z diagnozy 

szt. 1 
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2 program do  diagnozy 
dzieci od 12 roku życia 
oraz do diagnozy 
młodzieży i osób dorosłych 
z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu 
umiarkowanym 

Program  zawierający: 
- ocenianie umiejętności takich jak: umiejętności 
wykonawcze, samodzielność, komunikacja, 
zachowania interpersonalne.  
- test funkcjonowania społecznego (do ustalenia 
planu terapii, przedstawienia i porównanie poziomu 
rozwoju podopiecznego w różnych  środowiskach) 
Funkcje programu:  
- możliwość otrzymania automatycznego opisu 
diagnozy, w tym dane podopiecznego i 
podsumowanie wyników (po wprowadzeniu danych, 
uzyskaniu wykresów diagnostycznych) 
- generowanie propozycji wskazań do terapii 
(edytowalnych) 
- druk dokumentacji  
- tworzenie bazy danych 
- archiwizacja diagnoz  
 

szt. 1 

 
Zadanie 4. Pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy 
1. Dostawa obejmuje Pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy, które zostały szczegółowo opisane 
w Specyfikacji Zadania 4. 
2. Towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.  
3. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku 
polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.   
4. Sprzęty muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni oraz na 
sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do 
produktów zostaną dołączone do towarów.  
5. Wszystkie towary stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i 
spełniać wymagania funkcjonalne.  
6. Każdy oferowany przez Wykonawcę towar będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu 
nauki na poziomie kształcenia szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Jakość i parametry oferowanego sprzętu 
muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki szkolnej.  
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z 
rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń, montażem i instalacją, na koszt własny i ryzyko 
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będę dostarczone do 
lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i 
zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru na towar wolny od wad, podobnie jak w przypadku 
stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia. 
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty 
dydaktyczne zgodne, pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w 
Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2D do Zapytania Ofertowego. 
 

SPECYFIKACJA ZADANIE 4 (Pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy) 
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1 Stetoskop Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej 
konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę 
połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego 
przewodu akustycznego w kształcie litery Y z 
antystatycznego PCV. 

szt. 7 

2 Ciśnieniomierz Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania 
pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący 
czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, 
uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm 
obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 
mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 
bateryjne 

szt. 5 

3 Fantom - manekin 
ratowniczy 

Typ: Tors dorosłego  
Wizualna prezentacja przepływu krwi z serca do mózgu- 
led czerwony 
Czujnik głębokości i tempa uciśnięć klatki piersiowej 
Unoszenie się klatki piersiowej przy wdechach 
Odchylanie głowy, unoszenie podbródka 
System dróg oddechowych: Bezpieczny wydech 
zwrotny, wymienne sztuczne płuca 
Zasilanie: zasilacz i baterie  
W zestawie z: 
- torbą transportową 
- min. 1 zapasowa skóra twarzy 
- min. 1 zapasowe wymienne „płuca” 
- karta produktu  

szt. 1 

 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie2 i/lub 
zadanie3 i/lub zadanie4). 
 
2. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie 
przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie 
materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, 
celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, 
zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane 
przykładowo. 
 
3. Zamawiający po upływie terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo wezwania oferenta, którego oferta 
uzyskała najwyższą ilość punktów, do przedstawienia szczegółowych kart/specyfikacji zaoferowanych sprzętów. 
 
4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-
0020/17 „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych z ZPS-W w Głogowie” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
5. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 
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Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

2000000-0 Druki i produkty podobne 

22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki 

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 

38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych 

38300000-8 Przyrządy do pomiaru 

39300000-5 Różny sprzęt 

 
4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych. 
 
5. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż do 
05.06.2018 r. 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 
 
6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
objętej niniejszym postępowaniem. 
 
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w 
zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
6.1.2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 
 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania 1 i/ lub 2 i/lub 3 i/lub 4 w standardzie 
minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji. 
 
6.1.3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 
(załącznik nr 3) 
 
6.1.4. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. 
 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to 
oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane 
parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować 
przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu 
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spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej 
specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego. 
 
7. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
 
7.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub 
Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, w szczególności poprzez: 
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1) 
 
7.2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a 
niezgodność ma charakter istotny 

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez 
Zamawiającego 

c) przedstawi nieprawdziwe informacje 
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi) 

 
7.3 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony 
prawnej. 
 
 
 
8. RAŻĄCO NISKA CENA 
 
8.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od towarów i usług) lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się  
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających 
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do 
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) 
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów 
 
8.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W przypadku gdy 
oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa wykonawcę 
do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
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wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 
 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 
10.1. Oferty należy składać do dnia 15.05.2018 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie 
składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 
10.2. Miejsce składania ofert:  

a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do  godz. 14:00 
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja 

Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do 
godz.14:00 

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59 
10.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania. 
 
 
11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB 
PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT 
 
11.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 
 
Zadanie nr 1: 
 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 
Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia 
umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 

20% 

 
Zadanie nr 2: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 
Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia 
umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 

20% 

 
Zadanie nr 3: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 
Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia 
umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 

20% 
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Zadanie nr 4: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 
Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia 
umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 

20% 

 
11.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
 
Zadanie nr 1: 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
 - zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub krótszym 
niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt. 
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10 dni 
kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt. 
 
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
Zapytaniu Ofertowym. 

 
 
 
 
Zadanie nr 2: 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
 - zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub krótszym 
niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt. 
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10 dni 
kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt. 
 
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
Zapytaniu Ofertowym. 
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Zadanie nr 3: 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
 - zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub krótszym 
niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt. 
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10 dni 
kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt. 
 
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
Zapytaniu Ofertowym. 

 
Zadanie nr 4: 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
 - zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie równym lub krótszym 
niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt. 
- brak zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia w czasie równym lub krótszym niż 10 dni 
kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt. 
 
Dokonanie oceny spełniania wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
Zapytaniu Ofertowym. 

 
11.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym zadaniu. 
11.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 
12.1. Oferty należy składać do dnia 15.05.2018 r.: 

d) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do  godz. 14:00 
e) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja 

Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do 
godz.14;00 

f) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl  do godz.23:59 
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12.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
 
12.3 Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty drogą 
elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę). 
 
12.4 Złożona oferta winna zawierać: 
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące 
załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) 
 
2. W zakresie: 
 
Zadania 1 
a)  wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego; 
 
 i/ lub 
 
 Zadania 2 
b)  wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego; 
 
i/ lub 
 
 Zadania 3 
c)  wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 C do Zapytania Ofertowego; 
i/ lub 
 
 Zadania 4 
d)  wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 D do Zapytania Ofertowego; 
e) karta / instrukcja oferowanego produktu (fantom) 
 
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania 
Ofertowego) 
 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
13.1 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową 
i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm. 
 
13.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 
13.3 Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY  
 
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu 
właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do 
umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 
a. okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności losowych 
b. zabezpieczenia i kar umownych,  
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c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w 
umowie). 
 
15. INFORMACJE DODATKOWE 
 
15.1 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
15.2 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie 
przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 
 
15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę. 
 
15.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu 
i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert). 
 
15.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, 
na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą. 
 
 15.6.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent 
nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności. 
 
15.7.  Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych. 

 
15.8. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 
 
15.9 Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 11.05.2018 roku 
osobiście, mailowo na adres i.boguszynska@firs.org.pl, telefonicznie 071 72 42 298; 795 076 469 
 
15.10 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
 
 

........................................................................... 
Osoba działająca w imieniu Zamawiającego 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca 

- Załącznik 2A_Formularz ofertowy -Zadanie 1 

- Załącznik 2B_Formularz ofertowy -Zadanie 2 

- Załącznik 2C_Formularz ofertowy -Zadanie 3 

- Załącznik 2D_Formularz ofertowy -Zadanie 4 

- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. 
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