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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. Doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczo-matematycznej 
2. Doposażenie szkolnego ogródka meteorologicznego 
3.  Doposażenie w pomoce do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 
 
W zakresie zadania nr 1 (doposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznej): 
 
1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznej w pomoce dydaktyczne, 
które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1. 
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on 

wymagania określone przez normy europejskie 
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje 

użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.  
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie 

wykorzystany w szkole podstawowej. Jakość i parametry oferowanego sprzętu muszą być 
dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki.  

5. Sprzęty muszą być fabrycznie nowe,  wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać 
odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja (tam, 
gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone 
do sprzętów.  

6. Wszystkie sprzęty 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.  
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7. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą  posiadać dołączone niezbędne instrukcje 
i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów 
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt 
własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. 
Sprzęty będę dostarczone do lokalizacji w gminie Strzelin - placówki szkolne. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia 
i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w 
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem 
przedmiotu zamówienia. 

10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w 

Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A do Zapytania Ofertowego. 
 
SPECYFIKACJA – ZADANIE 1 (doposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznej) 

Lp.  nazwa Specyfikacja – wymagania minimalne Jedno-
stka 

liczba 

1 Tablica „Muszle 
ślimaków i małż” 
 

Plansza dydaktyczna, przedstawiająca muszle 
ślimaków i małż (m.in.: porcelanki, rozkolcowate 
i skrzydelniki, trąbikowate, trochusty, stożki, 
wstężyki).  
- wymiary: 70 cm x 100 cm (dopuszcza się 
odstępstwo od podanych wymiarów +/- 10% na 
każdy wymiar) 
- ofoliowana  
-  wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę 
 

szt. 2 

2 Tablica „Profile 
glebowe” 

Plansza dydaktyczna przedstawiająca Profile 
glebowe : 
  - zawiera sześć profili glebowych: gleby górskie, 
rędziny , mady, bielice, gleby brunatne, 
czarnoziemy. 
- wymiary: 70 cm x 100 cm (dopuszcza się 
odstępstwo od podanych wymiarów +/- 10% na 
każdy wymiar) 
- ofoliowana  
-  wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę 
 

szt. 1 

3 Elementy zestawu 
doświadczalnego - 
Ciśnienie powietrza 

Funkcjonalność zestawu: 
 wykazanie ciśnienia powietrza, 
 "Półkule Magdeburskie", 
 pomiary ciśnienia powietrza, 
 efekt ciśnienia powietrza (ciśnienie 

zewnętrzne), 
 efekt ciśnienia powietrza ( wodaw w 60 

stopniach celsjusza, 
 efekt ciśnienia powietrza (ciśnienie 

zestaw 1 
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wewnętrzne), 
 swobodne spadanie tuby, 
 przenoszenie dzwięku w próżni, 
 prawo Boyle'a 

 
 
Zawartość zestawu: 

 sygnalizator alarmu - 1 szt. 
 dźwiękochłonna podkładka 80mm - 1 szt. 
 "Dysk Magdeburski", wykonany z gumy - 

1 szt. 
 2 balony 
 klamerka do balonów - 1 szt. 
 folia z tworzywa sztucznego - 1szt. 
 plastikowe pudełko z pokrywką - 1 szt. 
 rura do swobodnego spadku, długość 

350x50mm - 1 szt. 
 komora próżniowa 1000ml wraz z 

manometrem - 1 szt. 
 plastikowa strzykawka 120ml, 

przenaczona do eksperymentów z 
wytwarzaniem próżni - 1 szt. 

 wężyk 300x6mm - 1 szt. 
 manometr - 1 szt. 
 instrukcja 

4 Zestaw 5 
preparatów mikroskopo
wych–tkanki ssaków  

Zestaw preparatów mikroskopowych na 
szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. 
 
Zestaw zawiera 5 preparatów:  
• Żołądek człowieka  
• Serce człowieka  
• Krew człowieka 
• Komórki nabłonkowe jamy ustnej człowieka, 
cały  
• Płuco człowieka, przekrój 

zestaw 6 

5 Globusy małe 
uczniowskie  

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

szt. 40 

6 Zestaw do budowy brył 
- Zestaw składający 
się z około 738 
elementów 

Zestaw do budowy modeli wielościanów, 
konstrukcji płaskich i przestrzennych, zawierający 
min. 738 elementów, m.in:  180 kulek do 
łączenia , 558 pręcików w trzech różnych 
długościach i w trzech różnych kolorach 
W zestawie: 
- pudełko zamykane z przegródkami 
- broszura z modelami do złożenia (w języku 
polskim) 

zestaw 1 
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7 Siatki brył i figur 
geometrycznych 
(zestaw 8 siatek i brył 
ostrosłupów i graniasto 
słupów) 

Zestaw zawierający: 
- figury geometryczne 
- siatki graniastosłupów i ostrosłupów 
(magnetyczne, do składania brył) 
Minimum 8 rodzajów siatek (ostrosłup, ostrosłup 
prawidłowy, graniastosłup, graniastosłup 
prawidłowy, czworościan foremny, sześcian, 
prostopadłościan oraz siatki trzech ostrosłupów, 
po złożeniu tworzące sześcian). 
-kolorowe, łatwe do złożenia dla dzieci w wieku 
szkolnym, wykonany z trwałego, wytrzymałego 
materiału . 

zestaw 1 

 
 
W zakresie zadania nr 2 (doposażenie szkolnego ogródka meteorologicznego): 
 
1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnego ogródka meteorologicznego w pomoce dydaktyczne, 
które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 2. 
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on 

wymagania określone przez normy europejskie 
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje 

użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.  
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie 

wykorzystany w szkole podstawowej. Jakość i parametry oferowanego sprzętu muszą być 
dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki.  

5. Sprzęty muszą być fabrycznie nowe,  wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać 
odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja (tam, 
gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone 
do sprzętów.  

6. Wszystkie sprzęty 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.  

7. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą  posiadać dołączone niezbędne instrukcje 
i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów 
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt 
własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. 
Sprzęty będę dostarczone do lokalizacji w gminie Strzelin - placówki szkolne. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia 
i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w 
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem 
przedmiotu zamówienia. 

10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w 

Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2B do Zapytania Ofertowego. 
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SPECYFIKACJA – ZADANIE2 (doposażenie szkolnego ogródka meteorologicznego) 

Lp.  nazwa Specyfikacja – wymagania minimalne Jedno-
stka 

liczba 

1 Automatyczna stacja 
meteorologiczna on - 
line  
 

Ogródek meteorologiczny- zestaw przeznaczony 
do zastosowań dydaktycznych na poziomie 
szkoły podstawowej i gimnazjalnej  
- w  skład wchodzi klatka meteorologiczna 
Stevensona (wersja dydaktyczna), podstawowy 
zestaw instrumentów pomiarowych, 
automatyczna stacja meteorologiczna z danymi 
pogodowymi dostępnymi w Internecie  
(możliwość integracji ze stroną www szkoły). 
- klatka wyposażona w statyw, na którym 
umieszczane są instrumenty manualne 
(mechaniczne i/ lub  cieczowe) 
- zestaw do samodzielnego złożenia (brak 
konieczności betonowania, itp.) 
ZESTAW ZAWIERA 

 klatka meteorologiczna dydaktyczna: 
 klatka (budka) Stevensona 

dydaktyczna 
 stojak metalowy z odciągami 100-180 

cm do klatki Stevensona dydaktycznej 
 statyw na instrumenty pomiarowe 

 wyposażenie klatki (dydaktyczne): 
 barometr mechaniczny tarczowy 

(aneroid) - mechanizm puszki 
próżniowej – odkształcanie w 
zależności od zmian ciśnienia 

 termometr mechaniczny, tarczowy – 
rozszerzalność cieplna ciała stałego – 
blaszki bimetalicznej 

 higrometr mechaniczny, tarczowy – 
zmiana objętości (długości) czujnika w 
zależności od zmian wilgotności 
względnej powietrza 

 termometr cieczowy, ekstremalny 
(MIN/MA ) – rozszerzalność cieplna 
cieczy, zasada działania tradycyjnego 
termometru min. z kluczową rolą 
napięcia powierzchniowego menisku 

 poletko pomiarowe: 
 deszczomierz manualny plastikowy 

40 mm z pierścieniem rejestrującym 
– suma opadu atmosferycznego od 
ostatniego opróżnienia instrumentu 

 deszczomierz manualny plastikowy 

zestaw 1 
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70 mm duży precyzyjny – suma 
opadu atmosferycznego od 
ostatniego opróżnienia instrumentu 

 termometr glebowy mechaniczny - 
pomiar temperatury gruntu - 
dynamika zmian temperatury w 
zależności od głębokości 

 kombitester glebowy - przybliżony 
pomiar wilgotności i odczynu (pH) 
gleby - zagadnienie zakwaszenia 
środowiska - kwaśnie deszcze 

 automatyczna bezprzewodowa stacja 
meteorologiczna on-line 
 pomiar 

ciśnienia, temperatury, wilgotności, p
rędkości wiatru, kierunku 
wiatru, sumy i natężenia opadu 
atmosferycznego (ciekłego) 

 bezprzewodowa transmisja danych 
do 100-150 m między systemem 
czujników, a odbiornikiem 

 dostęp do danych pomiarowych 
przez Internet - dane przechowywane 
w wirtualnej chmurze 

 strona internetowa z danymi 
pomiarowymi dostosowana do 
wyświetlania na smartfonach, 
tabletach, komputerach PC 

 dożywotni brak opłaty za utrzymanie 
usługi - brak abonamentu za serwer 
służący do prezentacji i archiwizacji 
danych pomiarowych 

 możliwość pobrania danych 
pomiarowych w formacie tekstowym 
(bazodanowym) na komputer lokalny 
i pracy z nimi 

 maszt pomiarowy gruntowy aluminiowy 
350 cm z odciągami 

 

2 Wyposażenie klatki 
meteorologicznej  
(dydaktyczne) 

Zestaw zawierający: 
 barometr mechaniczny tarczowy 

(aneroid) - mechanizm puszki 
próżniowej – odkształcanie w 
zależności od zmian ciśnienia 

 termometr mechaniczny, tarczowy – 
rozszerzalność cieplna ciała stałego – 
blaszki bimetalicznej 

zestaw 1 
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 higrometr mechaniczny, tarczowy – 
zmiana objętości (długości) czujnika 
w zależności od zmian wilgotności 
względnej powietrza 

 termometr cieczowy, ekstremalny 
(MIN/MA ) – rozszerzalność cieplna 
cieczy, zasada działania tradycyjnego 
termometru min. z kluczową rolą 
napięcia powierzchniowego menisku 

 

3 Deszczomierz 
standardowy 200 cm2 
ze stojakiem 

- deszczomierz manualny standardowy nizinny 
200 cm2 ze stojakiem metalowym 
-  menzurka wyskalowana w mm opadu (L/m2) 
- w  zestawie ze stojakiem - gotowy do montażu 
- zakres pomiarowy: do wypełnienia pojemnika + 
dolnego korpusu 
- dokładność wg odczytu z menzurki (0,1-0,2 
mm) 
- podziałka elementarna: 0,1 mm 
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

 Deszczomierz manualny 
 Uchwyt montażowy 
 Pojemnik zbiorczy (plastikowy) 
 Menzurka 
 Krzyż śnieżny 
 Pokrywa do korpusu 
 Stojak metalowy 

 

szt. 1 

 
 
W zakresie zadania nr 3 - Doposażenie w pomoce do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 
 
1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkoły w pomoce do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 3. 
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on 

wymagania określone przez normy europejskie 
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje 

użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.  
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie 

wykorzystany w szkole podstawowej. Jakość i parametry oferowanego sprzętu muszą być 
dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki.  

5. Sprzęty muszą być fabrycznie nowe,  wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać 
odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja (tam, 
gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone 
do sprzętów.  
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6. Wszystkie sprzęty 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.  

7. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą  posiadać dołączone niezbędne instrukcje 
i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów 
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt 
własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. 
Sprzęty będę dostarczone do lokalizacji w gminie Strzelin - placówki szkolne. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia 
i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w 
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem 
przedmiotu zamówienia. 

10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w 

Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2C do Zapytania Ofertowego. 
 
SPECYFIKACJA – ZADANIE 3 (pomoce do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych) 

1 Książki z zakresu 
diagnozy i pracy z 
uczniem (7 
rożnych tytułów) 

zestaw zawierający 7 różnych tytułów: 
1.Pozycja książkowa o tematyce komunikacji z dziećmi z 
autyzmem; 
- przeznaczona m.in. dla nauczycieli i osób zawodowo 
zajmujących się pracą z dziećmi z autyzmem;  
- zawierająca min. 300 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z 
autyzmem, motywujących je do podejmowania 
komunikacji 
 
2.Pozycja książkowa, zawierająca ćwiczenia słownikowe (z 
zakresu związków frazeologicznych, synonimów i 
antonimów)  
- przeznaczona jest do pracy z dziećmi z niedosłuchem, 
jako pomoc w terapii pacjentów z m.in.: niedokształceniem 
mowy, z autyzmem, z zespołem Aspergera oraz z lekką 
niepełnosprawnością intelektualną. 
- zawierająca karty pracy (poświęcone związkom 
frazeologicznym oraz synonimom i antonimom) wraz z 
instrukcją pracy z kartami. 
 
3.Pozycja książkowa o tematyce życia klasowego, w 
szczególności poprawiania relacji i zapobieganiu 
przemocy w szkolnej klasie. 
- zawierająca opis metody/metod pracy z grupami dzieci i 
młodzieży w zakresie integracji, współdziałania i wzrostu 
empatii wobec członków grupy (m.in. opis metody  Circle 
Time 3.0) 
- przeznaczona dla m.in.: nauczycieli i wychowawcy 
pracujący w szkołach podstawowych i średnich, 

zestaw 1 
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pedagogów i psychologów zajmujących się problemami w 
grupach młodzieży. 
 

4.Pozycja książkowa zawierająca ćwiczenia koncentracji  

- zestaw ćwiczeń do doskonalenia koncentracji i uwagi, 
polegających na zasadzie precyzyjnego łączenia punktów i 
odwzorowania kształtów 

- zróżnicowany stopień trudności (dla  dzieci w wieku od 8 
do 14 lat) 
 
5.Pozycja książkowa, zawierająca scenariusze lekcji 
wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców  
- min. 40 propozycji zajęć prowadzonych metodami 
aktywizującymi, w tym metodą dramy.. 
- . scenariusze dotyczące różnorodnej tematyki, tj. 
konflikty, agresja, zaniżona samoocena ucznia, odrzucenie, 
wybór drogi, mobbing, tolerancja, rozbita rodzina, 
patriotyzm, wiara. 
 
6.Pozycja książkowa o tematyce poradnikowej-jak sobie 
radzić ze złością (treningi dla nastolatków) 
- skierowana do m.in.: nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów 
-  zawiera gotowe scenariusze lekcji i min. 40 kart pracy do 
kserowania dla uczniów, oraz praktyczne ćwiczenia, 
których celem jest pomoc nastolatkom w radzeniu sobie ze 
złością, w zdobyciu umiejętności panowania nad sobą i 
właściwego wyrażania złości 
 

7.Pozycja książkowa zwierająca ćwiczenia w terapii 
dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI 
(zmiękczenia) 

- zawierająca zestaw wierszy oraz ćwiczeń do 
wykorzystania podczas terapii dysleksji i dysortografii dla 
uczniów klas IV–VI 

-  materiał ortograficzny pomagający doskonalić praktyczne 
umiejętności i znajomość zasad pisowni zmiękczeń, 
usprawnić procesy analizy i syntezy wzrokowej.  

- zawierająca różnorodne ćwiczenia, tj.: logogryfy, 
krzyżówki, przeskakiwanki, szyfrowani (wzbogacenie 
słownictwa i stymulowanie rozwoju intelektualnego) 
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2 Pomoce i gry  prz
ełamujące zaburz
enia społeczne i  
rozwijające kreaty
wność (5 różnych 
gier) 

Zestaw zawierający 5 różnych gier: 
1.Gra o tematyce inteligencji wielorakiej (na podstawie 
Teorii Wielorakich Inteligencji) 
 - zadania pozwalające rozwinąć różne rodzaje inteligencji i 
zrozumieć mocne strony każdej osoby.  
- zawierająca ćwiczenie inteligencji w każdym z ośmiu jej 
rodzajów, a także określenie, która inteligencja dominuje 
(logiczno-matematyczna, muzyczna, werbalno – językowa, 
przyrodnicza, intrapersonalna, cielesno – kinestetyczna, 
wizualno – przestrzenna, interpersonalna) 
- zawartość: karty i puzzle z różnymi zadaniami do 
wykonania   
- wiek graczy: 5 - 10 lat 
 
2.Układanka edukacyjna o tematyce emocjonalnej 
- grą obrazkowa przedstawiającą różne sytuacje, 
wywołujące określone reakcje i emocje.  
-  układanka z elementami, przedstawiającymi emocje w 
postaci wyrazu twarzy i sytuacji, które należy ze sobą 
powiązać.  
 
3. Gra: miny i nastroje 
- gra rozwijająca kreatywność i rozwój emocjonalno-
społeczny dziecka.  
- zawierająca min. 80 elementów (obrysy twarzy 
+elementy tj. oczy, usta, brwi, i in.), za pomocą których  
uczestnik może dowolnie tworzyć różne miny: śmiesznych, 
abstrakcyjnych lub przedstawiających autentyczne nastroje 
i uczucia: radość, smutek, złość, itp. 
- gra o zastosowaniu również  w terapii psychologicznej 
oraz psychoedukacji dotyczącej emocji zarówno na 
zajęciach indywidualnych jak i grupowych.  
 
4.Gra polegająca na łączeniu w pary elementów 
posiadających wspólne cechy  
- pomoc edukacyjna wspierająca rozwój mowy i myślenie. 
– zawierająca min. 17 par obrazków, przedstawiających 
przedmioty, postaci, sytuacje itp., które można ze sobą 
połączyć (pod względem znaczenia, funkcjonalności itp.) 
- zastosowanie w diagnozie i terapii funkcji poznawczych: 
mowy, myślenia.  
- wymiary obrazków: min. 8 x 8 cm 
 
5. Drewniane klocki – zestaw do układania 
- zestaw kloców o różnych kształtach i kolorach, 
pozwalających na układanie nowych kształtów za pomocą 
łączenia poszczególnych elementów 

zestaw 1 
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- zawierający min. 16 elementów oraz instrukcję do 
tworzenia przykładowych kształtów. 
 

3 bajki terapeutycz
ne (5 rożnych 
tytułów) 

Zestaw zawierający 5 różnych tytułów: 
Pięć pozycji książkowych, zawierających bajki/ 
opowiadania:  
- których celem jest: pomóc dziecku radzić sobie w 
trudnych chwilach, nauczyć je radzenia sobie z emocjami - 
dziecko będzie je rozumieć i potrafić odpowiednio 
reagować; 
- opowieści dotykające problemów z którymi stykają się 
dzieci, takiej jak: rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego, 
problemy szkolne, rozłąka, wymuszanie przez dziecko 
zakupu jakiegoś produktu, kłopoty ze snem, rozstanie z 
rodzicami, ciemność, kompromitacja, hospitalizacja, itp. 
 

zestaw 1 

 
 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub 2 i/lub 3).  
 
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.10.02.01-02-0040/17 „Strzelińska Akademia Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
5. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 
 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

2000000-0 Druki i produkty podobne 

22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki 
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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 30.06.2019 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 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 spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany 
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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 (pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4) 

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) 
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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 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 17.06.2019 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 100% 

 
Zadanie nr 2: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 100% 

 
Zadanie nr 3: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 100% 
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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 

 
Zadanie nr 2: 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

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

 
Zadanie nr 3: 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

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

 
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 17.06.2019r.: 

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 

 
12.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
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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 musi zawierać wszystkie wymagane załączniki tj.: 
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; 
 
 
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 i zakresu realizacji umowy,  
b. zabezpieczenia i kar umownych,  
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego 
określonego w umowie). 
 
15. INFORMACJE DODATKOWE 
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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 w całości lub 
pojedynczego zadania/ zadań 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 14.06.2019 
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. 
 
16. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
16.1. Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej RODO: 

16.2. administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych z 
realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 
ramach RPO WD 2014-202, jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę ul. 
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50114 Wrocław; 

16.3. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych 
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest 
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minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 
Warszawa,  

16.4. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu, 

16.5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Dostarczenie doposażenia szkolnych 
pracowni w szkołach podstawowych w gminie Strzelin  (zapytanie ofertowe nr 17/2019/SAR)/ 
prowadzonym w ramach zasady konkurencyjności, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,  

16.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z 
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia,   

16.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

16.8. posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

*(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników) 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** 

**(wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego),   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

16.9. nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
 
 

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

 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca 
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- Załącznik nr 2A_Formularz ofertowy -Zadanie 1 
- Załącznik nr 2B_Formularz ofertowy -Zadanie 2 
- Załącznik nr 2C_Formularz ofertowy -Zadanie 3 
- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. 
 
 


