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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 szkolnej pracowni chemicznej – pomoce dydaktyczne - dla Zespołu Szkół w 
Legnickim Polu 
 
 
 
 
Wymagania wobec Wykonawcy: 

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

szczegółowo opisane w Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne). 
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 
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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 2 do Zapytania Ofertowego. 
 
 

SPECYFIKACJA  MINIMUM 
 

Dostawa doposażenia pracowni chemicznej – pomoce dydaktyczne  
 

 
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 
 

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, obciążenie do 500g, z odważnikami w 
komplecie (min 15 sztuk, o wadze od 10mg do 200g), podziałka co 20mg 

13 
 
 

Waga 
laboratoryjna z 
dokładnością do 

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, 
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 0,1 g  
 

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 80mm 

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

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

36 Czasza grzejna  2 sztuki 
 

Płaszcz grzewczy do podgrzewania różnych cieczy, pojemność  500 ml,   zakres 
temperatury min 350 stopni 

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, 

1 zestaw 
 

Odczynniki chemiczne dla liceum 
  1. Aceton 100 ml  
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wodorotlenki, 
kwasy, sole, 
alkohole, cukry – 
zestaw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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  
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  
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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  
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 
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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, 2, 3 oraz zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową 
produktów/specyfikację techniczna urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w 
specyfikacji minimum)- podpisany wydruk 
 
 

 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 
 
 
1. Oferta musi zawierać wszystkie składowe zamówienia w standardzie minimum opisanym w specyfikacji 
minimum poszczególnych pozycji dla danego zadania  
 
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 
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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-
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: 
 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 

38300000-8 Przyrządy do pomiaru 
 
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: 

16.09.2019 
 
 
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. 
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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. 
 
 
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 
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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 12.08.2019 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  
 

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% 
 

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

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 
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 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. 

 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

     12.1   Oferty należy składać do dnia 12.08.2019 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. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego wraz 
załącznikiem/załącznikami (zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową 

produktów/specyfikację techniczna urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów 
wymienionych w specyfikacji minimum)- podpisany wydruk) 

 
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, 
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c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w 
umowie). 
 
 
15. INFORMACJE DODATKOWE 
 
15.1 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
15.2 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie 
przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 
 
15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę. 
 
15.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w 
postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert). 
 
15.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania 
przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą. 
 
 15.6.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy 
oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna 
w kolejności. 
 
15.7.  Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 
15.8. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań . 
 
15.9 Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia  08.08.2019 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 
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 minister właściwy do spraw 
rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa, 
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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 szkolnej pracowni chemicznej – 
pomoce dydaktyczne – dla Zespołu Szkół w Legnickim Polu (zapytanie ofertowe nr 7/2019/AR)/ 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; 
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 2_Formularz ofertowy  
- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. 
 
 


