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 Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: matematycznej, chemicznej i fizycznej w pomoce 
dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Legnickim Polu 
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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 
 

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: matematycznej, chemicznej i fizycznej w pomoce 
dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Legnickim Polu 
Zadanie 1 Dostawa doposażenia pracowni matematycznej 
Zadanie 2 Dostawa doposażenia pracowni chemicznej  
Zadanie 3 Dostawa doposażenia pracowni fizycznej  
Zadanie 4 Dostawa doposażenia : pierwsza pomoc i bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
 
Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 1 : 
Dostawa doposażenia pracowni matematycznej 

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni w pomoce dydaktyczne które zostały szczegółowo 
opisane w Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne dla zadania 1 ). 

2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wy-
magania 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 wielolet-
niej eksploatacji w trakcie nauki. 

5. Sprzęty muszą być fabrycznie nowe,  wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowied-

nie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 24miesięczna 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 mi-

nimalizujący 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 łącz-
nie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem na koszt własny i ry-
zyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę dostar-

czone do lokalizacji Zespół szkół w legnickim Polu, ul Kosmy Damiana Asama 7, 59-241 Legnic-
kie Pole-placówka szkolna. 

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 przy-
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padku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamó-
wienia. 

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 Ce-

nowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A do Zapytania Ofertowego. 
 
 
 

SPECYFIKACJA  MINIMUM 
 
 

Zadanie 1 Dostawa doposażenia pracowni matematycznej 
 

 
 

Lp. Nazwa ilość 

 
 

Specyfikacja (wymagania minimalne) 

1 
Zestaw  
matematycznych  
gier dydaktycznych i 
logicznych 
 

1 
zestaw 
 
 

Minimalna zawartość zestawu : 22 różne gry matematyczne dla uczniów klas 
7-8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, wykorzystujące 
wiadomości z różnych działów matematyki oraz zróżnicowane umiejętności 
matematyczne (w tym plansze do gry i karty); opis zawierający  instrukcję 
każdej gry; opakowanie, umożliwiające przechowywanie wszystkich plansz i 
akcesoriów w jednym miejscu 

2 
Bryły geometryczne 
– zestaw 
 

1 
zestaw 
 

Minimalna zawartość  zestawu : 6 brył wpisanych o różnych podstawach (min 
3 ostrosłupy z wpisaną kulą, min 3 graniastosłupy z wpisanym ostrosłupem) 

3 Przyrząd do  
demonstracji  
powstawania brył 
obrotowych  

1szt 
 

Przyrząd umożliwiający pokazanie powstawania brył obrotowych, zawiera16 
różnokształtnych ramek w jasnym kolorze, statyw do ich mocowania, zasilacz , 
osłonę w ciemnym kolorze 

4 

Siatki brył i figur 
 Geometrycznych – 
zestaw  
 
 
 
 
 
 
 

1 
zestaw  
 
 
 
 
 
 
 

Zestaw zawiera magnetyczne siatki brył: 
• ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, 
• sześcianu (3 sztuki), 
• graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, 
• prostopadłościanu o podstawie prostokąta, 
• prostopadłościanu o podstawie kwadratu, 
• graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, 
• graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, 
• graniastosłupa o podstawie równoległoboku, 
• czworościanu foremnego, 
• ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, 
• ostrosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, 
• ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, 
• ostrosłupa o podstawie rombu, 
• graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego, 
• graniastosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego, 
• ostrosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego, 
• ostrosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego, 
• ostrosłupa o podstawie prostokąta, 
• siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian, 
• Poradnik metodyczny. 
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5 

Bryły nieregularne - 
zestaw 
 
 
 
 

1 
zestaw 
 
 
 
 

Minimalna zawartość zestawu : 6 sztuk brył nieregularnych (min : 
graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku 
graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu 
graniastosłup prosty o podstawie trapezu 
ostrosłup o podstawie prostokąta 
ostrosłup o podstawie kwadratu w którym jedną z krawędzi bocznych jest 
prostopadła do podstawy 
ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną z krawędzi bocznych jest 
prostopadła do podstawy) 

6 Układ 
współrzędnych – 
nakładka na tablicę 
 

1szt 
 

Nakładka magnetyczna suchościeralna przedstawiająca układ współrzędnych,  
do tablic szkolnych i flipchartów wykonanych na bazie blach, rozmiar : 80 cm x 
96 cm , kratkowanie min: 20kratek na 20kratek, folia zabezpieczająca na 
nadruku 

7 
Przybory tablicowe – 
zestaw  1szt 

Przybory tablicowe magnetyczne, zawartość zestawu: Liniał (1m) trójkąt 
45˚,trójkąt 60˚, Kątomierz, cyrkiel z magnesami (uniwersalny na kredę oraz 
marker)magnetyczna stopka trójnóg cyrkla 

8 

Liczydło dydaktyczne 1szt 

Umożliwienie liczenia w zakresie 100-u. , stelaż+ podstawa jezdna na kółkach z 
hamulcem, regulowana wysokość 

9 

Zestaw miar  
 
 1szt 

Zestaw złożony z : 
 - miara sztywna - linijka wykonana ze sklejki liściastej - magnetyczna (1 cm do 
100 cm z uwzględnieniem       zaznaczonych na skali decymetrów) 
- miara metalowa rozwijana (1-200cm),  
- miara taśmowa giętka zwijana (1cm-20m)  
- koło metryczne z sygnałem dźwiękowym (od 1 m do nieskończoności) 

10 Zestawy przyrządów 
do 
 mierzenia jednostek
 i objętości 1szt 

Waga szkolna dydaktyczna z odważnikami, zawiera wymienne szalki głębokie ( 
przeźroczyste, z podziałką, pojemność 1l) i płytkie, min 2 rodzaje odważników, 
min. 20  sztuk odważników o różnych gramaturach 

 
Wymiary : dopuszczalna różnica wartości podanych parametrów +/- 20% na każdym wymiarze 
 
Do oferty należy dołączyć złącznik 1, 2A, 3 oraz  zestawienie zwierające specyfikację produktów (pozwalającą na 
weryfikację parametrów wymienionych w specyfikacji minimum) 
 
 

 
 
 
Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 2 : 

Dostawa doposażenia pracowni chemicznej  
1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni w pomoce dydaktyczne , które zostały 

szczegółowo opisane w Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne do 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, będzie wykorzystany w 

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

5. Sprzęty muszą być fabrycznie nowe,  wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać 

odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 24 miesięczna gwarancja 
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(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 Zespół szkół w legnickim Polu, ul Kosmy Damiana Asama 7, , 59-241 
Legnickie Pole-placówka szkolna. 

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. 
 
 

SPECYFIKACJA  MINIMUM 
 

Zadanie 2 Dostawa doposażenia pracowni chemicznej 
 

 
Lp. 

 
Nazwa 

 
Ilość 

 

 
Specyfikacja (wymagania minimalne) 

I.  Podstawowe wyposażenie pracowni chemicznej- zestaw  składający się z:  

1 Okulary ochronne 
30 sztuk 
 

Okulary ochronne białe, stopniowy system regulacji długości zauszników, 
szybki wykonane z odpornego tworzywa, boczna i nadbrwiowa ochrona przed 
uderzeniami ciał stałych i cieczy. 

2 Tace 
laboratoryjne  30 sztuk  

Taca laboratoryjna z melaminowo-formaldehydowego tworzywa, wymiary 
min: 240x180x17 mm 

3 Płytki ceramiczne 
z 6 wgłębieniami  

15 sztuk 
 Płytki ceramiczne z min 6 wgłębieniami do eksperymentów kroplowych 

4 Butla do wody 
destylowanej  2 sztuki 

 

Butla na wodę destylowaną, 10 litrów, z rączką, możliwość stosowania w 
temperaturze poniżej 0, mocne ścianki o zachowanej przezroczystości, szyja 
gwintowa z nakrętką 

5 Butelki do 
roztworów z 
doszlifowanym 
korkiem 

30 sztuk  
 

Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem, szeroka szyja, min 250ml 
 

6 Palnik spirytusowy 
15 sztuk 

Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 
150 ml. 

7 Pipety dla 
nauczyciela 10 sztuk  Pipeta jednomiarowa ze skalą, 10ml, nadruk,  wykonana zgodnie z DIN 12690 

8 Rękawice  
lateksowe  

10 
opakow

ań  
Rękawiczki lateksowe bezpudrowe rozmiar M, 1 opakowanie=100sztuk 
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II.  Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i obserwacji w zakresie metody eksperymentu – zestaw  
składający się z: 

9 Stojak do 
probówek  15 sztuk 

Statyw na próbówki , 90 miejsc, wykonany z PE, dopasowany do 
zaproponowanych próbówek 

10 Statyw z 
wyposażeniem  15 sztuk  

 

Minimalny skład statywu : podstawa statywu, pręt, łapa uniwersalna-2 szt., 
łapa do biuret, łapa do kolb i chłodnic, łącznik elementów statywu-2 szt.,  
pierścień z łącznikiem 

11 Szczypce 
metalowe 15 sztuk Szczypce laboratoryjne do tygli, długość  min 20cm, ze stali nierdzewnej 

12 Waga 
laboratoryjna 2 sztuki Szkolna waga laboratoryjna szalkowa, 500g, z odważnikami w komplecie 

13 
 
 
 

Waga 
laboratoryjna z 
dokładnością do 
0,1 g 

1 sztuka 
 
 
 
 

Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 500 g, 
dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka 
wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, 
wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do 
przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej 
masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. 

14 Podnośnik 15 sztuk Podnośnik mechaniczny z aluminium , podstawa 10x10, płynna regulacja 

15 Probówki - zestaw  30 
zestawó

w  
1zestaw= 10 probówek okrągłodennych wykonanych ze szkła 
borokrzemowego 

16 Zlewka 30 sztuk Zlewka wysoka, skalowana, z wylewem, 50ml, ze szkła borokrzemowego 

17 Pipety Pastera 30 sztuk  Pipeta  Pasteura ze skalą, 3ml  

18 Pipety miarowe  15 sztuk Pipeta wielomiarowa, 10ml 

19 Bagietki 30 sztuk Pręcik szklany, 200mm 

20 Szkiełka 
laboratoryjne  - 
zestaw 

1 zestaw 
  

1 zestaw = szkiełka nakrywkowe 100szt, podstawowe 100szt, zegarkowe fi 
100mm- 10szt 
 

21 Szalki Petriego 30 sztuk Szalka Petriego szklana fi 50mm 

22 Cylindry miarowe  15 sztuk  Cylinder miarowy 25ml, z korkiem PP , stopa PP , skala, klasa B 

23 Lejek 
laboratoryjny 15 sztuk Lejek fi 50-60 mm, ze szkła bromokrzemowego 

24 Krystalizator   15 sztuk Krystalizator z wylewem, pojemność 160-170ml, ze szkła bromokrzemowego 

25 Rozdzielacz  
szklany 15 sztuk 

Rozdzielacz cylindryczny skalowany szklany, pojemność 25ml, z kranem i 
szlifem, korek PP 

26 Parownica szklana  
15 sztuk 

Parownica szklana płaskodenna z wylewem, wykonana ze szkła 
borokrzemowego , 160ml, fi90mm 

27 Parownica 
porcelanowa 

15 sztuk 
 

Parownica porcelanowa z wylewem, pojemność 50-75ml 
 

28 Tryskawka 15 sztuk Tryskawka całoszklana 250ml 

29 Elektrody 
grafitowe 2 sztuki Elektrody grafitowe (pałeczki)  

30 Łapy do próbówek 
drewniane   

15 sztuk 
 

Łapa drewniana do próbówek 
 

31 Kolba 
okrągłodenna 15 sztuk Kolba okrągłodenna szeroka szyja, 250ml 

32 Łyżka 
laboratoryjna 15 sztuk Łyżka laboratoryjna dwustronna  

33 Łyżka do spalań 15 sztuk Łyżka do spalań 

34 Moździerz 15 sztuk  Moździerz porcelanowy z tłuczkiem, średnica 80-100mm 
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porcelanowy 

35 Wąż gumowy 5 sztuk Wąż gumowy, średnica 8mm , 1 sztuka=1mb  

36 Czasza grzejna do 
500ml  2 sztuki 

 

Czasza grzejna , automatyczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy, 
funkcja mieszania. Szybkie i równomierne nagrzewanie do wskazanej 
temperatury (max. do 450) 

37 Kolba stożkowa 30 sztuk Kolba stożkowa szeroka szyja ze szkła borokrzemowego ze skalą, 200ml 

38 Bibuła 
laboratoryjna  

2 
zestawy  Bibuła jakościowa średnia,  1zestaw  =100ark. 

39 Sączki 
laboratoryjne  
miękkie  

2 
zestawy  Sączki jakościowe miękkie, 1 zestaw= 100 szt. 

III.  Zestaw odczynników i wskaźników – zestaw  składający się z:  

40 

Metale, 
niemetale, tlenki, 
wodorotlenki, 
kwasy, sole, 
alkohole, cukry – 
zestaw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 zestaw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odczynniki chemiczne dla liceum 
  1. Aceton 100 ml  
  2. Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml  
  3. Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml  
  4. Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml  
  5. Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml  
  6. Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 500 ml (2x250ml)  
  7. Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g 
  8. Azotan(V)chromu(III) 25 g  
  9. Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g  
10. Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g  
11. Azotan(V)srebra 10 g  
12. Benzen 100ml  
13. Benzyna ekstrakcyjna(eter naftowy- t.w. 80-90 C) 250 ml  
14. Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 60x45 cm) 10 arkuszy  
15. Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml  
16. Bromek potasu 25 g  
17. Chlorek sodu 250 g  
18. Chlorek amonu 100 g  
19. Chlorek cyny (II) 25 g   
20. Chlorek potasu 250 g   
21. Chlorek wapnia 100 g   
22. Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml  
23. Chlorobenzen 100 ml   
24. Chloroform 100 ml  
25. Cyna metaliczna (granulki) 50 g  
26. Cynk metaliczny (granulki) 50 g  
27. Cynk metaliczny (pył) 50 g  
28. Dwuchromian(VI)potasu 50 g  
29. Fenol 25 g  
30. Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml  
31. Formalina 100ml  
32. Fosfor czerwony 25 g  
33. Fosforan sodu 100 g  
34. Glikol etylenowy 100 ml  
35. Glin (metaliczny drut) 50 g  
36. Glin (pył) 25  
37. Glukoza 50 g  
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38. Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml  
39. Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml  
40. Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g  
41. Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml  
42. Kwas benzoesowy 25 g  
43 Kwas borowy 100 g  
44. Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 500 ml (2x250ml)  
45. Kwas cytrynowy 100g  
46. Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml 
47. Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml  
48. Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml  
49. Kwas oleinowy (oleina) 100 ml  
50. Kwas salicylowy 50g  
51. Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 500 ml (2x250 ml)  
52. Kwas stearynowy (stearyna) 50 g  
53. Magnez (metal-wiórki) 25  
54. Magnez (metal- wióry grube) 50 g  
55. Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2x100 g  
56. Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 100 g  
57. Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2  
58. Mocznik 50g  
59. Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml  
60. Naftalen 25 g  
61. Octan etylu 100 ml  
62. Octan ołowiu(II) 25 g  
63. Octan sodu bezwodny 50 g  
64. Olej parafinowy 100 ml  
65. Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g  
66. Parafina rafinowana (granulki) 50 g  
67. Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 0-12) 2 x 100 szt. 
68. Rodanek amonu 50g  
69. Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g  
70. Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2x100 szt.  
71. Siarczan (IV)sodu 50g  
72. Siarczan (IV)cynku 100 g  
73. Siarczan (IV)glinu 18hydrat 100g  
74. Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g  
75. Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g  
76. Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g  
77. Siarczan(VI)sodu 100g  
78. Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g  
79. Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g  
80. Siarka 250 g  
81. Skrobia ziemniaczana 100 g  
82. Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 20 g  
83. Tiosiarczan sodu 100g  
84. Tlenek glinu 50 g  
85. Tlenek magnezu 50 g  
86. Tlenek manganu (IV) 25 g  
87. Tlenek miedzi(II) 50 g  
88. Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g  
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89. Tlenek żelaza(III) 50 g  
90. Toluen 100 ml  
91. Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g  
92. Węglan potasu bezwodny 100 g  
93. Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g  
94. Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu)  100 g  
95. Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g  
96. Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g  
97. Węglik wapnia ( karbid) 200g 
98. Wodorotlenek litu 25 g  
99. Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g   
100. Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g  
101. Wodorotlenek wapnia 250 g  
102. Żelazo (proszek) 100g 
 
Karty charakterystyk  na płycie CD  lub innym nośniku danych (np. pendrive) 
Na każdym  odczynniku jest data produkcji i data ważności. 
Termin ważności od 3 do 5 lat w zależności od odczynnika 

41 Wskaźniki: 
fenoloftaleina   

15 sztuk  
 

Fenoloftaleina roztwór alkoholowy 1% - 100ml 
 

42 Wskaźnik  
uniwersalny  
 
 
 

2 
zestawy 

 
 

 

Uniwersalne paski wskaźnikowe czteropolowe do szybkich testów pH (0-
14ph).  Z dołączoną skalą barwną, umożliwiającą szybką interpretację 
wyników. Przedłużona część do trzymania chroni użytkownika przed 
kontaktem z próbką. Barwnik z pasków nie jest uwalniany do roztworu.  1 
zestaw zawiera 100 szt pasków w plastikowym opakowaniu 

IV.  Pomoce dydaktyczne – zestaw  składający się z: 

43 
Model do budowy 
cząsteczek  
 

1  
zestaw 

  
 

Zestaw duży, zawiera min 212 elementów, kuliste kolorowe modele 
pierwiastków i łączenia, możliwość budowania związków organicznych i 
nieorganicznych. Elementy wykonane z mocnego tworzywa - łączniki są 
elastyczne i umożliwiają wiązania złożone, instrukcja z kartą pracy.  . 

44 Tablice chemiczne 

15 sztuk 
 
  

Dwustronnie zadrukowana kolorowa plansza ,laminowana,  na której 
zamieszczono układ okresowy pierwiastków chemicznych. Na pierwszej 
stronie najważniejsze informacje m.in.: nazwa i symbol chemiczny, liczba i 
masa atomowa, elektroujemność, energia jonizacji, wartościowość i 
konfiguracja elektronowa, stan skupienia oraz charakter tlenku a także 
wielkości najważniejszych stałych fizykochemicznych. Na drugiej stronie 
dodatkowe informacje o pierwiastkach oraz masach cząstek elementarnych, 
format A4 

45 Układ okresowy – 
plansza (160x120 
cm) 

1 sztuka 
 
 
 
 
 
 
  

Układ okresowy pierwiastków chemicznych o wymiarach min 160x100 w 
postaci foliowanej planszy oprawionej w drążki i sznurek do zawieszenia na 
ścianie. 
Wersja rozszerzona-  przedstawia informacje o pierwiastkach: symbol 
chemiczny, nazwa i liczba atomowa, stopień utleniania, masa atomowa, 
konfiguracja elektronowa, charakter tlenku, temperatura topnienia i wrzenia, 
wartość jonizacji, gęstość, elektroujemność. 
 

 
Wymiary : dopuszczalna różnica wartości podanych parametrów +/- 20% na każdym wymiarze 
 
Do oferty należy dołączyć złącznik 1, 2B, 3 oraz zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową 
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produktów/specyfikację techniczna urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w 
specyfikacji minimum) 
 
 

 
 
 
Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 3: 
Dostawa doposażenia pracowni fizycznej  

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni w pomoce dydaktyczne , które zostały 
szczegółowo opisane w Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne do zadania 3). 

2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt i pomoce 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, będzie wykorzystany 

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

5. Sprzęty muszą być fabrycznie nowe,  wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać 
odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 24 miesięczna gwarancja 
(tam, gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną 
dołączone do sprzętów. 

6. Wszystkie sprzęty i pomoce 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 i pomoce 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 i 
pomoce 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 Zespół szkół w legnickim Polu, ul Kosmy Damiana 
Asama 7, , 59-241 Legnickie Pole-placówka szkolna. 

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  MINIMUM 
 

Zadanie 3 Dostawa doposażenia pracowni fizycznej 
 

 
 

Lp. Nazwa 
 

Ilość 
 

 
 

Specyfikacja (wymagania minimalne) 
 

I.  Zestaw pomocy z właściwości WŁAŚCIWOŚCI MATERII I HYDROSTATYKI - zestaw  składający się z: 
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1 

 
 
Płyny i gazy  – 
zestaw 
demonstracyjny 

1 
zestaw 
 
 
 
 

Zestaw przyrządów doświadczalnych umożliwiających prezentację i 
sprawdzenie słuszności praw z zakresu mechaniki płynów i gazów oraz 
demonstrację podstawowych zagadnień związanych z szeroko rozumianą 
nauką o płynach i gazach. Zestaw składa się z: : manometr wodny otwarty, 
model baroskopu cieczowego, przyrząd ukazujący paradoks hydrostatyczny, 
przyrząd do demonstracji prawa Clapeyrona, przyrząd do prawa Pascala, 
naczynia połączone różnych kształtów, cylinder do doświadczeń z prawem 
Pascala, model prasy hydraulicznej, nurek Kartezjusza, przyrząd do 
demonstracji prawa Archimedesa, zestaw ciężarków o jednakowej masie, 
naczynie przelewowe. przykładowe zagadnienia możliwe do realizacji przy 
pomocy zestawu: : pomiary ciśnienia gazów i cieczy, prawo Pascala, 
wyznaczanie ciężaru właściwego cieczy i ciał stałych, prawo Archimedesa, 
paradoks Pascala. Zapakowany w metalowej walizce. Probówki szklane, 
statywy metalowe. Minimalne wymiary całkowite: 460 x 330 x 150 mm 

 
2 

Zestaw ciężarków o 
jednakowej 
objętości 

1 
zestaw 
 

Zestaw trzech ciężarków wykonanych z różnych metali z haczykami, do 
demonstrowania  wzajemnych zależności między masą, objętością i gęstością. 
Zestaw spakowany w plastikowym pudełku. Minimalne wymiary: Ø25x32 mm 

 
3 

 
Przyrząd do 
konwekcji ciepła 

1 
sztuka  
 

Przyrząd służy do demonstrowania ruchu cząstek wody pod wpływem 
temperatury : szklana rurka  o  kształcie prostokątna o min. wymiarach 150 x 
200 mm. Przyrząd wiesza się na statywie, napełnia wodą i wrzuca nieco trocin. 
Ogrzewanie dolnego ramienia powoduje ruch cząstek wody, łatwy do 
zaobserwowania za pośrednictwem ruchu unoszących się trocin 
wytworzonych w prądzie wodnym. Minimalne wymiary: 155x55x40 mm; 
Minimalny ciężar: 0,25 kg 

 
4 

 
Zestaw sześcianów 
do wyznaczania 
gęstości 1 

zestaw 
 

Zestaw 10 sześcianów o jednakowej objętości, wykonanych z miedzi, 
mosiądzu, żelaza, cynku, aluminium, akrylu, plastiku, drewna miękkiego, 
drewna twardego i nylonu. Przeznaczone do doświadczeń z wyznaczaniem 
gęstości, bądź jako próbki materiałów o różnej gęstości. Wszystko na 
podstawce z kwadratowymi wgłębieniami na sześciany. Minimalne wymiary 
każdego z sześcianów: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm 

 
5 

 
Zestaw do 
wykazywania 
wolnych przestrzeni 
między cząsteczkami 

1 
zestaw 

 Zestaw złożony z : - szklany cylinder miarowy z plastikową podstawką - rurka 
szklana zamykana korkiem; - lejek szklany. Obrazuje  istotę budowy i 
oddziaływań międzycząsteczkowych różnych substancji ( istnienie wolnych 
przestrzeni między cząsteczkami). 

 
6 

 
Zestaw do 
wykazywania sił 
międzycząsteczkowy
ch 

1 
zestaw 

Zestaw  zawiera: 2 pary przezroczystych płytek: okrągłych i kwadratowych, 
uchwyty na przyssawce zamocowane do płytek oraz cztery miseczki na różne 
substancje. Minimalne wymiary opakowania: 130x125x55mm, pozwala 
wykazać istnienie sił działających na poziomie cząsteczkowym. 

 
7 

 
Naczynia do 
wykazywania 
włoskowatości -  
zestaw 

 
1 
zestaw  
 

Zestaw pięciu połączonych ze sobą rurek szklanych o różnych średnicach 
wewnętrznych od 1 do 32 mm, tworzących naczynie zamknięte zamocowane 
na podstawce służące do wyjaśnienia zjawisk cząsteczkowych, tj. 
włoskowatość i napięcie powierzchniowe. Minimalne wymiary gabarytowe: 
180 x 110 x 195 mm 

 
8 

 
Cylinder 

 
12 
sztuk  
 

Cylinder miarowy plastikowy 500 ml - 6 sztuk ( na cylindrze wytłoczona 
podziałka. Wysokość cylindra około 33cm. Średnica około 5cm.)   
 Cylinder miarowy plastikowy 250 ml - 6 sztuk ( na cylindrze wytłoczona 
podziałka., wysokość cylindra około 18cm. Średnica około 5cm ). 

 
9 

 
Zestaw  do badania 

1 
zestaw  

Zestaw złożony z: siłomierz (z dwoma skalami jedna o zakresie do 2N oraz 
druga o zakresie do 200g), naczynia przelewowe, naczynia cylindryczne, 
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prawa Archimedesa zlewka z miarką. (umożliwia wytłumaczenie zasady prawa Archimedesa dla 
ciał zanurzonych w wodzie). 

II.  Zestaw pomocy z działu: KINEMATYKA/DYNAMIKA/RUCH - zestaw  składający się z: 

10 Przyrząd  do 
badania ruchów: 
jednostajnego i 
zmiennego 1 zestaw  

 
 

Zestaw złożony z: równia pochyła wykonana z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego, złożona z czterech ścian bocznych, wózek (dwa koła osadzone na 
osi) i drewniane klocki. Górne krawędzie równi stanowią tor, po którym toczy 
się wózek. Minimalne wymiary: 657x110x50 mm; Minimalny ciężar: 1,70 kg 
(do demonstracji i badania własności ruchu jednostajnego i jednostajnie 
zmiennego). 

11 Zestaw do 
doświadczeń 
uczniowskich z 
mechaniki 

1 zestaw  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zestaw dydaktyczny złożony z elementów do montażu układów 
doświadczalnych z działu Mechaniki. Umożliwia wykonanie min 25 opisanych 
w instrukcji ćwiczeń (do wykonywania doświadczeń na stolikach 
uczniowskich).   Zestaw składa się z: : Podstawa- 1 szt., Uchwyt do podstawy - 
1 szt., Sprężyna - 2 szt., Uchwyt z haczykiem - 4 szt., Pręt - 6 szt., Łącznik 
krzyżowy - 3 szt., Przymiar - 2 szt., Belka z otworami i uchwytem blokującym - 
1 szt., Wskazówka - 1szt., Pręt krótki o zmiennej średnicy - 2 szt., Klocek - 1 
szt., Obciążniki do klocka - 2 szt., Figury płaskie - 2 szt., Bryła drewniana z 
drutem - 1 szt., Obciążniki na pręcie - 1 szt., Obciążniki z podstawą - 1 szt., 
Wózek - 1 szt., Rynienka - 1 szt., Blok z haczykiem - 2 szt., Naczynie do prawa 
Archimedesa - 1 szt., Klocek do naczynia - 3 szt., Naczynie z odpływem - 1 szt., 
Klocek - 3 szt., Bryła niekształtna - 1 szt., Kulka z haczykiem - 3 szt.,  Siłomierz - 
2 szt., Pion - 1 szt., Haczyk - 6 szt., Szalka - 2 szt., Chronograf - 1 szt., Kółko do 
rynienki - 1 szt., Szpulka - 1 szt.,,  instrukcja (zawiera  propozycje ćwiczeń 
uczniowskich z fotografiami wyjaśniającymi sposób zestawienia układów 
doświadczalnych), zapakowane  w metalowej walizce. Minimalne 
wymiary:360x260x85mm Minimalny ciężar: 6,80 kg 

12 Zestaw 
demonstracyjny do 
badania sił 

1 zestaw  
 
 
 
 

Zestaw złożony z:  tarczy o nieregularnym kształcie z otworkami, do których 
wkłada się kołeczki połączone nićmi z odważnikami, za pośrednictwem 
krążków, służących do zmiany kierunków działania sił oraz linijki o zakresie do 
10cm. Wszystkie elementy zestawu posiadają uchwyty magnetyczne do 
mocowania na tablicy metalowej. Minimalne wymiary: 250x250x40mm, 
możliwość przeprowadzenia doświadczeń z zakresu m. in:  grawitacja; 
równowaga sił; środek ciężkości; równowaga sił działających na ciało 
względem środka ciężkości; działanie wielu par sił na ciało, moment uzyskania 
jego równowagi. 

13 Tarcza do badania 
momentów sił 

1 sztuka  
 
 

Tarcza z podziałką z siecią kwadracików o bokach 10 mm w ich wierzchołkach 
znajdują się otworki, w które dowolnie można umieszczać metalowe kołeczki. 
Tarcza montowana jest na uchwycie magnetycznym, co pozwala mocować ją 
na tablicach metalowych. Minimalne wymiary: Ø200x50 mm; Minimalny 
ciężar: 0,24 kg 

14 Dynamometr do 
różnych wartości N 

42 
sztuki  
 
 

Dynamometr - 7 rodzajów :  1N, 2,5N, 5N, 10N, 20N, 50N, 100N; - każdy rodzaj 
po 6 sztuk (Łącznie 42sztuki) ;  siłomierz o zakresie pomiarowym odpowiednio 
: 0-1 N, 0-2,5N, 0-5N, 0-10N, 0-20N, 0-50N, 0-100N – skala naniesiona na 
kadłub. Dynamometr posiada przezroczysty korpus, umożliwiający zapoznanie 
się z wewnętrzną budową. Regulację wskazania „0” na skali pomiarowej 
umożliwia znajdująca się w górnej części nakrętka. 

15 Siłomierze -  
zestaw 2 

zestawy 
 

Siłomierze demonstracyjne: 1 zestaw =  1x5N oraz 1x10N -;  
Siłomierz demonstracyjny wyskalowany w gramach oraz Newtonach, o skali 
odpowiednio : 0-5N/0-10N. Regulacja wskazania ”0” na skali pomiarowej 
możliwa za pomocą śruby umieszczonej na górze korpusu. Szer. 9cm+_1cm, 
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dł. 31cm+-1cm 

16 Równia pochyła -  
zestaw 

1 zestaw  
 
 
 

Równia pochyła do doświadczeń z tarciem,  zawiera 4 wymienne powierzchnie 
o różnym stopniu przyczepności. W składa zestawu wchodzą: rynienka 
metalowa z krążkiem obrotowym i podziałką kątową z pionem,  statyw 
mocujący z możliwością regulacji kąta nachylenia równi, 2 klocki drewniane z 
dwoma obciążnikami (każdy), 4  wymienne powierzchnie o różnym stopniu 
przyczepności, zestaw 6 odważników 50g, linka; minimalne wymiary 
równi:16x600x60mm 

17 Układ do badania 
tarcia 

1 zestaw  
 

Zestaw składa się z: równia;  kostka drewniana z haczykiem o wym. 
25x50x120mm;  kostka drewniana z haczykiem o wym. 50x50x120mm 
oklejona z 3 stron: gumą, skórą oraz tworzywem sztucznym; dynamometr 1N; 
dynamometr 3N.; Minimalne wymiary: 18x100x500mm 

18 Tor powietrzny z 
dmuchawą i 
licznikiem 
elektronicznym 

 
1 zestaw  
 
 
 
 
 
 

Zestaw składa się z : -Wyskalowany metalowy liniowy tor   powietrzny L-200 
cm (+-1cm) z kompletem akcesoriów(m.in.5. sprężyn, 4. Metalowe obręcze, 
profile metalowe, metalowe części mocujące); licznik elektroniczny z w 
czujnikami ruchu ; Dmuchawa elektryczna; Zestaw umożliwia realizację 
tematów m.in: - Wpływ sił na ruch obiektu; - Zasada zachowanie pędu; -
Zasada zachowania pędu i energii; - Badanie przyspieszenia; -Określenie 
prędkości ruchu jednostajnego prostoliniowego; -Zderzenia sprężyste; - 
Zderzenia niesprężyste; - Badanie energii kinetycznej i potencjalnej; - Ruchy 
zmienne: średnia szybkość, szybkość chwilowa, paraboliczny wykres czasowy;- 
Pierwsza zasada dynamiki Newtona; - Druga zasada dynamiki Newtona; - 
Układy drgań liniowych; - Zasada bezwładności; – Ruch jednostajny 
prostoliniowy; - Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony; - Ruch 
jednostajnie zmienny, prędkość i przyspieszenie. 

19 Zestaw 
demonstracyjny do 
doświadczeń z 
mechaniki - do 
tablicy szkolnej 1 zestaw  

 
 
 

W skład zestawu wchodzą: siłomierze, sprężyny, obciążniki z podstawą, 
obciążniki na pręcie, wózek do równi pochyłej, równia pochyła, słupki z 
haczykami, klocek do tarcia, pręty, przymiar, kółko z podziałką kątową, tarcza 
do momentów sił, słupki do siłomierzy, bloki, słupki do dźwigni, belka dźwigni, 
wskaźniki, siłomierze tarczowe, pierścień, kołowrót., możliwe mocowanie ich 
na tablicy szkolnej przy pomocy uchwytów magnetycznych.  Minimalne 
wymiary: 750x450x120 mm (cały zestaw w plastikowej walizce) Minimalny 
ciężar: 8,00 kg 

III.  Zestaw do nauki  MAGNETYZMU – zestaw  składający się z: 

20 Komplet do 
doświadczeń z 
magnetyzmu 

1 zestaw  
 
 
 
 
 

Zestaw złożony z: :2 magnesy sztabkowe,2 magnesy – podkowy ze zworami,2 
duże igły magnetyczne,2 podstawki z kolcami do igieł (rozkład),10 małych igieł 
magnetycznych,10 niskich podstawek z kolcami do małych igieł, 1 pierścień 
żelazny, 1 pudełko do przechowywania opiłków,1 pokrywa dziurkowana do 
pudełka na opiłki,1 płytka mosiężna,1 igła magnetyczna w oprawie 
widełkowej, 2 strzemiączka do zawieszania magnesów,6 hartowanych prętów 
stalowych, 1 instrukcja. Wszystko w plastikowej walizce. Minimalne wymiary - 
290 x 260 x 60 mm minimalny ciężar - 2,2 kg , możliwość przeprowadzenia 
doświadczeń z m.in:  własności magnesów; właściwości biegunów; 
magnetyzm trwały i nie trwały; linie sił pól magnetycznych; pole magnetyczne; 
metale w polu magnetycznym. W skład zestawu wchodzi 

21 Lewitujące 
magnesy 1 zestaw  

 

Zestaw  składa się z:  4 magnesów oraz podstawy z prętem. Średnica 
magnesów: ok.32mm; Średnica podstawy: ok.95mm; Wysokość pręta: 
ok.200mm 

22 Magnes 
neodymowy 

60 sztuk 
 

 Magnesy neodymowe o następujących parametrach: udźwig max.: 2,5 kg,  
powłoka: Nikiel (Ni+Cu+Ni) , kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru  min 5 
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mm , wysokość: 5 mm +0,1/-0,1 mm, średnica: 10 mm +0,1/-0,1 mm. 

23 Zestaw 28 
magnesów 

1 

Zestaw złożony z 28 elementów, w tym różnego typu magnesy, 2 rodzaje 
kompasów (w tym na rzutnik), folie magnetyczne oraz naturalny magnes 
(magnetyt), zapakowane w walizkę z wytłoczką.  

24 Igły magnetyczne -
zestaw 

2 
zestawy 

Miniaturowe igły magnetyczne na podstawkach  z tworzywa , wielkość igły ok. 
3cm, 1 zestaw =10sztuk  

25 Przyrząd do 
demonstracji 
pola/linii pola 
magnetycznego 2 sztuki  

Pomoc dydaktyczna umożliwia demonstrację układu linii pola 
magnetycznego., Wymiary:15x15cm 

26 Przyrząd do 
badania prądów 
indukcyjnych 

1 sztuka  
 

 Przyrząd służący do demonstracji zjawisk fizycznych związanych z wzajemnym 
oddziaływaniem cewki i magnesu. Na podstawce znajduje się cewka z 
uzwojeniem. W osi cewki znajduje się stolik obrotowy, na którym umieszcza 
się magnes sztabkowy. Do cewki można wkładać rdzeń z blach prądnicowych 
Minimalne wymiary - 134 x 70 x 70 mm; Min. ciężar - 0,03 kg 

27 Elektromagnes 

2 
zestawy 
 
 
 
 

Zestaw składa się z: 2 cewek, osadzonych na metalowym rdzeniu o profilu U 
oraz zwory z haczykiem. Na wierzchnich warstwach uzwojenia znajduje się 
kilka grubych zwojów ukazujących kierunek nawinięcia cewki. Każda z cewek 
wyposażona jest w dwa gniazda elektryczne, które mogą być połączone 
szeregowo lub równolegle. Przy zastosowaniu źródła napięcia stałego o 
wartości ok. 4-6V/1-2A i połączeniu równoległym cewek, układ może 
wytrzymać obciążenie w granicach 40N (~4 kg). Elektromagnes przystosowany 
jest do przewodów z wtyczkami bananowymi. Min. wymiary gabarytowe: 
135mm x 140mm x 40mm. Obrazuje  zależność pomiędzy magnetyzmem a 
elektrycznością.  

IV.  Zestaw do nauki o FALACH - zestaw  składający się z: 

28 Zestaw do ćwiczeń 
akustyki 

1 zestaw 

 Skład zestawu: - para kamertonów rezonansowych z młoteczkiem – 1 kpl. - 
sonometr (trichord) – 1 szt. - zestaw sprężyn o różnym współczynniku 
sprężystości – 1kpl. - 3 sprężyny o jednakowej długości - 1 kpl. - sprężyna do 
demonstracji fali podłużnej – 1 szt. - sprężyna do demonstracji fali poprzecznej 
– 1 szt. - zestaw 10 odważników 50 g– 1 kpl. - statyw z podziałką – 1 kpl. - 
miara zwijana - 1 szt. - stoper – 1 szt. Min. wymiary: 740 x 400 x120 mm 

29 Przyrząd do 
demonstracji 
mechanizmu 
powstawania fali 
stojącej 

1 sztuka 
 

Przyrząd pozwala zrozumieć mechanizm powstawania fali stojącej. Jego 
zasadniczą częścią jest pętla z szerokiej folii, na której w dwóch kolorach 
narysowano ciągłą sinusoidę. Za pomocą przyrządu można określić: punkty nie 
biorące udziału w ruchu, węzły; punkty, w których ruch będzie najbardziej 
intensywny - strzałki. Min. wymiary: 65 x 170 x 340 mm 

30 Kuweta Drgań 

1 sztuka 
 
 
 

Przyrząd umożliwia prezentację i badanie fal na wodzie, które obrazują 
zachowanie się fal elektromagnetycznych, świetlnych czy akustycznych. 
Powstające w kuwecie fale - ich rozchodzenie się, odbijanie, interferencja fal , 
kształt - mogą być wytwarzane i obserwowane na ekranie urządzenia poprzez 
regulację częstotliwości drgań. Możliwość zmiany wysokości źródła światła.  
Zasilanie: 230 V, 50~60 Hz; Napięcie robocze : DC12V ± 5%3 ; Napięcie 
robocze lampy halogenowej: 12V/100W; Min. wymiary : 35x30x45 cm; Min. 
waga: 10,5 kg 

V. 3

1 

Zestaw do nauki o PRĄDZIE – zestaw  składający się z: 

31 Silnik i żarówka na 
podstawce 

1 szuka 
 

Silniczek prądu stałego i oprawka z żaróweczką na wspólnej podstawce  
(wykorzystywanie m.in :  do montowania prostych obwodów elektrycznych,  
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do wykazania cieplnych i mechanicznych skutków przepływu prądu 
elektrycznego) . Źródło napięcia: zasilacz prądu stałego, bateryjki płaskie lub 
akumulatory. Minimalne wymiary - 45 x 70 x 135 mm Ciężar - 70 G 

32 Szeregowe i 
równoległe  i 
równoległe 
połączenie 
żarówek na 2 
podstawkach 1 zestaw 

Zestaw składa się z 2 podstawek. Na jednej połącznie szeregowe, a na drugiej- 
równoległe 3 żarówek.  Możliwa obserwacja m.in:  jak zachowują się żarówki 
po wykręceniu jednej z nich, czy zmienia się jasność świecenia przy zmianie 
sposobu ich połączenia. Wymiary - 2 podstawki ok. 45 x 70 x 135 mm żarówki 
3,5V, 0,2A ; Ciężar - 2 x ok.70 g 

33 Przyrząd do 
oddziaływania 
przewodników z 
prądem 1 zestaw 

 
 

 Skład zestawu: plastikowy prostopadłościenny pojemnik z 8. bolcami 
przymocowanymi do niego za pomocą metalowych krążków, folia aluminiowa, 
przewody. Konstrukcja przyrządu umożliwia demonstracje na rzutniku pisma. 
Min. wymiary opakowania - 75 x 73 x 288 mm; Min. ciężar - 0,3 kg . Zestaw 
umożliwiający   poznanie wzajemnego oddziaływania na siebie przewodników 
z prądem. 

34 Galwanoskop 

1 sztuka 
 
 

Przyrząd pomiarowy do wykrywania przepływu i wyznaczania kierunku bardzo 
słabego, stałego prądu elektrycznego (do prawidłowego działania  potrzebuje 
cewki, dzięki której wyindukowany w niej w stałym polu magnetycznym prąd 
powoduje wychylenie wskazówki galwanoskopu). Czułość galwanoskopu 
zależna od liczby zwojów cewki. Wymiary: ok.100x100x30 mm; Ciężar: ok.0,05 
kg 

35 Przewodniki do 
pomiaru oporu 
elektrycznego 

6 
zestawó
w 

Skład zestawu: 11 płytek z nawiniętym drutem oporowym z różnych 
materiałów i o różnych średnicach. Wymiary opakowania – ok. 200 x 60 x 40 
mm; Ciężar –ok. 0,35 kg 

36 Przyrząd do 
badania prądów 
indukcyjnych 2 sztuki  

 
 

Przyrząd służy do demonstracji zjawisk fizycznych związanych z wzajemnym 
oddziaływaniem cewki i magnesu. Na podstawce znajduje się cewka z 
uzwojeniem. W osi cewki znajduje się stolik obrotowy, na którym umieszcza 
się magnes sztabkowy. Do cewki można wkładać rdzeń z blach prądnicowych.  
Wymiary – ok. 134 x 70 x 70 mm  Ciężar – ok. 0,03 kg 

37 Amperomierz 
2 sztuki 

Szkolny amperomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach 
pomiarowych: -0.2A–0.6A i -1A–3A. Wymiary: ok. 10 cm x 13 cm x 10 cm;    

38 Miliamperomierz 
2 sztuki 

Szkolny miliamperomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach 
pomiarowych: 0-50mA i 0-500mA DC. Wymiary: 10 cm x 13 cm x 10 cm. 

39 Woltomierz 
2 sztuki 

Szkolny woltomierz uczniowski prądu stałego o dwóch zakresach 
pomiarowych: -1 - 0 - 3 V i -5V - 0 - 15 V. Wymiary: ok. 10 cm x 13 cm x 10 cm;  

40 Miernik analogowy 
1 sztuka  
 

Analogowy miernik demonstracyjny o dobrej czytelności (duża skala) oraz 
wymienne moduły i skale (możliwość pracy jako woltomierz, amperomierz  i 
galwanometr) 

41 Przewody 
połączeniowe 
bananowo-
widełkowe 4 sztuki 

Przewody łączeniowe bananowo-widełkowe 30 cm -  4 sztuki ( zakończone z 
jednej strony końcówką bananową 4mm, a z drugiej widełkami o średnicy 
wewnętrznej 7mm) 

41 Przewody 
połączeniowe 
bananowe 6 sztuk 

Przewody połączeniowe bananowe 30cm - 6sztuk przewodów z końcówkami 
bananowymi 4mm.  

VI.  Zestaw do nauki z OPTYKI – zestaw  składający się z: 

43 Maszyna do 
mieszania barw 1 sztuka 

 
 

Symulator barw, wyposażony w trzy sterowane indywidualnie źródła światła - 
czerwonego, zielonego i niebieskiego, posiadający możliwość odrębnego 
wł/wył każdego z nich , regulacji wielkości rzutowanej plamki oraz natężenia 
emitowanej wiązki światła. Zasilanie za pomocą załączonego przewodu 
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zakończone wtykami bananowymi. Napięcie: 6V AC/DC; Pobór prądu: ok. 200 
mA 

44 Zestaw soczewek 

1 zestaw 
 
 

Zestaw służący do badania właściwości soczewek; zawiera 2 soczewki o 
średnicy 8 cm (jedną dwuwypukłą, druga dwuwklęsła). Ich ogniskowe wynoszą 
odpowiednio 15 cm i –24 cm (±5%). Soczewki umieszczone są na 
podstawkach, których wysokość można regulować. Przykładowe 
doświadczenia: wyznaczanie ogniskowej soczewek, wyznaczanie ogniskowej 
układu soczewek, badanie powstawania obrazu w soczewce skupiającej i 
rozpraszającej, badanie wad soczewek sferycznych i ich wpływu na powstające 
obrazy. 

45 Teleskop 
1 sztuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teleskop dedykowany do obserwacji m.in.: księżyca, planet, i innych obiektów 
głębokiego nieba. 
System optyczny:  refraktor achromatyczny 
Średnica min 700mm 
Ogniskowa  min 700mm 
Światłosiła min  f/10 
Powiększenie wynikające z wyposażenia min 175 i 35 razy  
Typ montażu  paralaktyczny lub azymutalny z klinem paralaktycznym  
Statyw aluminiowy 
Dodatkowo w zestawie min:  nasadka kątowa o kącie nachylenia 90°, 2 
okulary 

46 Dysk Newtona z 
napędem ręcznym 1 sztuka Krążek barw Newtona z ręczną wirownicą    

47 Pryzmat szklany 

1 sztuka 
 
 

Pryzmat szklany o kącie 60° służy do zaobserwowania zachowania wiązki 
światła przy przejściu przez pryzmat. Przyrząd jest osadzony na uchwycie z 
rączką, która służy do umocowania pryzmatu w łapie na statywie. Dwie 
boczne ścianki pryzmatu są polerowane, kąt łamiący wynosi 60°. 
Wymiary:ok.32x32x155mm; Waga: ok. 0,25 kg 

48 Zestaw do 
doświadczeń z  
optyki 
geometrycznej 

1 zestaw 
 
 

W skład zestawu wchodzą: pięciowiązkowy laser, element do całkowitego 
wewnętrznego odbicia, zwierciadło płaskowypukło-wklęsłe; płytka 
równoległościenna, pryzmaty (prostokątny, trapezowy); soczewki (płasko- i 
dwuwypukłą, dwuwklęsłą). Zestaw przystosowany do tablicy magnetycznej. 
Wszystko zapakowane w metalowej walizce z wypełnieniem 

VII.   Zestaw do nauki ELEKTROSTATYKI – zestaw  składający się z: 

49 Maszyna 
elektrostatyczna 1 sztuka 

Klasyczna maszyna elektrostatyczna,  służąca do otrzymywania wysokiego 
napięcia. Średnica tarcz ok. 27cm 

50 Generator Van de 
Graaffa 

1 sztuka 

Generator Van de Graaffa z napędem ręcznym i elektrodą kulistą,  Duży , 
stosowany do wytwarzania ładunków elektrycznych o napięciu rzędu kilku 
MVoltów. W przyrządzie zastosowano czaszę kulistą z mosiężnej blachy 
niklowanej o średnicy ok. 260 mm. W zestawie znajduje się również konduktor 
stożkowy i kulisty z kolcem (wraz ze statywem), konduktor kulisty na 
izolowanej rączce oraz młynek Franklina i miotełka. Napęd ręczny. 

51 Elektrometr z 
puszką 

1 sztuka 

Pomoc naukowa służy do wskazywania obecności ładunków elektrycznych i 
pomiaru potencjału elektrostatycznego między listkami elektrometru a 
obudową. Wymiary – ok. 170 x 215 x 370 mm; Ciężar – ok. 1,5 kg 

52 Pałeczka szklana i 
ebonitowa ze 
szmatką – zestaw  

5 
zestawó
w 

Pałeczka szklana o długości ok.26cm oraz ebonitowa  ok.29cm. W komplecie 
również materiał oraz futerko do pocierania. 

53 Elektroskop 1 sztuka 
 

Przyrząd  do wykazywania stanu naelektryzowania ciał. Zastosowanie : 
demonstrowanie zjawiska przewodnictwa, określenie znaku ładunku 
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elektrycznego, demonstrowanie zjawiska indukcji elektrostatycznej, zasada 
działania kondensatora. Obudowa metalowa, przednia i tylna część 
przezroczysta, w skład zestawu wchodzi okrągła metalowa płytka, metalowa 
kulka i stożek. Wymiar: ok. 85x125x210 Waga :ok. 0,5 kg 

 
Wymiary : dopuszczalna różnica wartości podanych parametrów +/- 20% na każdym wymiarze 
 
Do oferty należy dołączyć złącznik 1, 2C, 3 oraz zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową 
produktów/specyfikację techniczna urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w 
specyfikacji minimum) 
 
 
 

 
Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 4 : 

Dostawa doposażenia : pierwsza pomoc i bezpieczeństwo przeciwpożarowe  

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni w pomoce do udzielania pierwszej pomocy oraz 
związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji 
Minimum (wymagania minimalne do zadania 4.). 

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

5. Sprzęty muszą być fabrycznie nowe,  wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać 

odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 24 miesięczna 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 Zespół szkół w legnickim Polu, ul Kosmy Damiana Asama 7, , 59-241 
Legnickie Pole-placówka szkolna. 

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 2D do Zapytania Ofertowego. 
 
 

 
SPECYFIKACJA MINIMUM 
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Zad 4. Dostawa doposażenia : pierwsza pomoc i bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

 
Lp. 

 
Nazwa 

 
Ilość 

 

 
Specyfikacja (wymagania minimalne) 

1  Apteczka z  
wyposażeniem 

1 sztuka  
 
 
 
 

 
 

Apteczka zawiera :bandaż elastyczny, opaska dziana podtrzymująca , 
opatrunek indywidualny jałowy, gaza opatrunkowa jałowa min 2 szt., jałowy 
opatrunek wyspowy min 2 szt., przylepiec tkaninowy, opatrunek hydrożelowy 
mały 1 szt. , średni 2 szt., duży 1 szt., chusta trójkątna, koc ratunkowy min 210 
x 160 cm, rękawiczki nitrylowe 2 pary, maseczka do sztucznego oddychania, 
płyn do dezynfekcji, chusteczki do odkażania min 20 szt., zestaw do płukania 
oka min2 szt., okulary ochronne, agrafka  3 szt., nożyczki, pęseta, instrukcja 
udzielania pierwszej pomocy. Twarde opakowanie z uchwytem, możliwość 
powieszenia apteczki na ścianie. 

2 Koc gaśniczy 
1 sztuka 

 

Koc gaśniczy  z włókna szklanego,  nieprzepuszczalny dla tłuszczów i olejów;  
min wymiary 1,2mx1,2m;   wytrzymuje temperaturę do 500°C, wykonany 
zgodnie z normą EN-1869. 

3 Gaśnica 
proszkowa 1 sztuka Gaśnica proszkowa 6kg GP-6x ABC 

Do oferty należy dołączyć złącznik 1, 2D, 3 oraz zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową 
produktów/specyfikację techniczna urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w 
specyfikacji minimum) 
 

 
 

 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 
 
1.Zamawiający dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 
i/lub zadanie 4) 
 
2. Oferta musi zawierać wszystkie składowe zamówienia w standardzie minimum opisanym w specyfikacji 
minimum poszczególnych pozycji dla danego zadania  
 
3. 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. 
 
4. Zamawiający po upływie terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo wezwania oferenta, którego oferta 
uzyskała najwyższą ilość punktów, do przedstawienia szczegółowych kart/specyfikacji zaoferowanych sprzętów. 
 
5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-
0067/18 „Akademia Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
6. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 
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Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 

38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych 

38300000-8 Przyrządy do pomiaru 

33141623-3 Zestawy pierwszej pomocy 

35111300-8 Gaśnice 
 
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: 

dla zadania 1,2,3,4 : 28.06.2019 
 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu: 
 
 6.2. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
objętej niniejszym postępowaniem. 
 
6.3. Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w 
zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
 6.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 
 
6.5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zamówienia w standardzie minimum opisanym 
w specyfikacji poszczególnych pozycji. 
 
6.6. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
6.7. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. (załącznik nr 3) 
 
6.8. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. 
 
6.9. 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 jest do przedstawienia wraz 
z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez 
Zamawiającego. 
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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: 
złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a 
niezgodność ma charakter istotny 
złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego 
(pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4) 
przedstawi nieprawdziwe informacje 
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 
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 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. 
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10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 

10.1. Oferty należy składać do dnia 03.06.2019 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. 15:00 

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.15:00 

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: d.karkocha@firs.org.pl do godz.23:59. 
10.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postępowania. 
 
 
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 1 :  

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 

Termin dostawy  zamówienia od dnia zawarcia 
umowy z Wykonawcą: 

 

równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20% 

11 –  13 dni kalendarzowych 10% 

równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0% 
 
Zadanie 2: 
 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 

Termin dostawy  zamówienia od dnia zawarcia 
umowy z Wykonawcą: 

 

równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20% 

11 –  13 dni kalendarzowych 10% 

równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0% 
 
Zadanie 3 :  

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 

Termin dostawy  zamówienia od dnia zawarcia 
umowy z Wykonawcą: 

 

równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20% 

11 –  13 dni kalendarzowych 10% 

równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0% 
 
Zadanie 4 :  

Nr Nazwa kryterium Waga 
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1 Cena 80% 

2 

Termin dostawy  zamówienia od dnia zawarcia 
umowy z Wykonawcą: 

 

równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20% 

11 –  13 dni kalendarzowych 10% 

równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0% 
 
 

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

Nr 
kryteriu

m 
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 

 11 –  13 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 10 pkt 

 równym lub dłuższym niż 14 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt 

 
 
Zadanie 2  
 

Nr 
kryteriu

m 
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 

 11 –  13 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 10 pkt 

 równym lub dłuższym niż 14 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt 

 
 
Zadanie 3:  

Nr 
kryteriu

m 
Wzór 

1 (
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑜𝑓
) × 100 × 𝑤𝑎𝑔𝑎 
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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 

 11 –  13 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 10 pkt 

 równym lub dłuższym niż 14 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt 

 
Zadanie 4:  

Nr 
kryteriu

m 
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 

 11 –  13 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 10 pkt 

 równym lub dłuższym niż 14 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt 

 
 
 

1.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym zadaniu. 
1.4   Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

     12.1   Oferty należy składać do dnia 03.06.2019 r. 
 osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do  godz. 15:00 

lub 

 pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego Biuro Projektów 
Wrocław Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (adres: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 

Wrocław) do godz. 15:00 

lub 

 pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego d.karkocha@firs.org.pl do godz.23:59 
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). 
 

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  : 
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Zadanie 1  

 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2A do Zapytania Ofertowego wraz 
załącznikami 

 zestawienie zwierające specyfikację produktów (pozwalającą na weryfikację parametrów 
wymienionych w specyfikacji minimum) 

 
Zadanie 2  

 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2B do Zapytania Ofertowego wraz 
załącznikami 

 zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową produktów/specyfikację techniczna 
urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w specyfikacji 
minimum) 

 

Zadanie 3  

 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2C do Zapytania Ofertowego wraz 
załącznikami 

 zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową produktów/specyfikację techniczna 
urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w specyfikacji 
minimum) 
 

Zadanie 4  

 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2D do Zapytania Ofertowego wraz 
załącznikami 

 zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową produktów/specyfikację techniczna 
urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w specyfikacji 
minimum) 

 
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). 
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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  30.05.2019 roku 
osobiście, mailowo na adres d.karkocha@firs.org.pl, telefonicznie 71 72 42 298; 794 587 136 
 
15.10 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
 
16. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
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: 
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; 
administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa, 
Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – oraz podmiotom, 
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu, 
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 sprzęt 
elektroniczny (zapytanie ofertowe nr 4/2019/AR)/ prowadzonym w ramach zasady konkurencyjności, 
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odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania, 
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,   
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO, 
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; 
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 
- Załącznik nr 2A_Formularz ofertowy do zadania 1 
- Załącznik nr 2B_Formularz ofertowy do zadania 2 
- Załącznik nr 2C_Formularz ofertowy do zadania 3 
- Załącznik nr 2D_Formularz ofertowy do zadania 4 
- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. 
 
 


