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1. ZAMAWIAJĄCY 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
ul. Hoża 1 
60-591 Poznań 
 
Biuro projektu we Wrocławiu 
ul. Ruska 61/34, 50-079 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 wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęty i pomoce w ramach projektu Szkoła 
Przyszłości 

Podział na zadania: 
 

Zadanie 1. Materiały edukacyjne – doposażenie szkolnej pracowni geografii, biologii, fizyki i chemii 
Zadanie 2. Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w sprzęt monitorowa-
nia warunków atmosferycznych. 
Zadanie 3. Pomoce edukacyjne – doposażenie szkolnej pracowni geografii i biologii. 
Zadanie 4. Pomoce edukacyjno-dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni fizyczno-chemicznej. 
Zadanie 5. Pomoce edukacyjno- szkoleniowe – doposażenie szkolnej pracowni chemicznej. 
Zadanie 6. Zestaw pomocy edukacyjno- dydaktycznych do nauki fizyki. 
Zadanie 7. Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni matematycznej. 
Zadanie 8. Meble do pracowni szkolnych. 
 
Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 1: 

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

2. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc 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. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc będzie wykorzystana w szkole podstawowej. Jakość 
i parametry oferowanych pomocy muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki . 

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

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 
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8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów i 
pomocy łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt 
własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę 
dostarczone do lokalizacji w: Miejska Szkoła Podstawowa , ul. H. Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno Zdrój, 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór, Szkoła 
Podstawowa w Zespole Szkół , ul. Główna 172 a, 58-312 Stare Bogaczewice. 

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 5 dni wcześniej. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w Formularzu 

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

SPECYFIKACJA  MINIMUM 

 Zadanie 1  Materiały edukacyjne – doposażenie szkolnej pracowni geografii, biologii, fizyki i chemii 
 

 Specyfikacja (wymagania minimalne): 

1  

Mapa ścienna kontyne
nty 

 1 szt. 

Mapa zawierająca: granice kontynentów, ich nazwy w języku polskim . Mapa 
laminowana i oprawiona w rurki PCV. 
 Zalecany format min. 200 x 140 cm 
 Lub równoważny w zakresie: 
 - wymiary (dopuszczalna różnica wartości podanych parametrów +/- 20% 
na każdym wymiarze)  
- skala (dopuszczalna różnica wartości podanego parametru +/- 10%) 
 
  

2  

Mapy ścienne 
Ogólnogeograficzne 

1 szt. 

Mapa świata zawiera: granice państw, stolice państw, stolice państw 
zależnych, większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, 
wodospady, katarakty, rafy koralowe. 
 Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. 
 Zalecany format min. 200 x 140 cm 
 Lub równoważny w zakresie: 
 - wymiary (dopuszczalna różnica wartości podanych parametrów +/- 20% 
na każdym wymiarze)  
- skala (dopuszczalna różnica wartości podanego parametru +/- 10%) 
 

3  

Plansze edukacyjne 
 16 różnych z zakresu: 
geografii, biologii, fizyki i 
chemii 

 
 

16 szt. 

Plansza dydaktyczna o wymiarach 70 x 100 cm, (dopuszczalna różnica 
wartości podanych parametrów +/- 20% na każdym wymiarze).  
 Przeznaczona  dla szkół, placówek oświatowych i instytucji kulturalnych. 
 Dla klas 4-8 szkoły podstawowej, zawierające odpowiednie treści do 
zakresu wiekowego uczniów szkoły podstawowej. 
 

4 Geograficzne modele 
 Edukacyjne 
 8 różnych 
 

8 szt. 

Poglądowe - modele roślin i zwierząt, wulkanów itp. 
 Obrazujące - ruch ziemi, zjawiska atmosferyczne kształtujące powierzchnię 
naszej planety itp. 
 Odpowiednie dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. 
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5 Globus fizyczny 
 20 szt. 

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

 Globus konturowy 
 

5 szt. 

Globus koloru białego z wyraźnym rysunkiem: 

 siatki geograficznej, 

  kontynentów, granic państw, 
 możliwość pisania po globusie ścieralnym flamastrem, 
stopka i cięciwa wykonane z plastiku, 
w zestawie flamaster i gąbka,  
średnica min,. 25 cm 

 

7 Europa – mapa fizyczn
a 
 

1 szt. 
Mapa  fizyczna Europy, ścienna, gotowa do zawieszenia (oprawka) 
Zalecany format: 160 cm x 120 cm 

8 Mapa krajobrazy 
świata 
 

1 szt. 

Mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na 
świecie,dodatkowo winna zawierać zdjęcia obrazujące typowe przykłady 
krajobrazów. 
Zalecany format: 160 cm x 120 cm 
laminowana  i oprawiona w rurki PCV 
Lub równoważny w zakresie: 
- wymiary (dopuszczalna różnica wartości podanych parametrów +/- 20% 
na każdym wymiarze) 
- skala (dopuszczalna różnica wartości podanego parametru +/- 10%) 
 

9 Plansza zmysły  
człowieka 
 

1 szt. 

Plansza dwustronna . 
 Format min. 100x140 cm.  
Laminowana, oprawiona w drewniane wałki z zawieszką.  
 

10   

Plansza profile  
glebowe 
 

1 szt. 

Rozmiar planszy:  min.100x70 cm. 
Krawędź górna i dolna wykończone są stalowymi wzmocnieniami. 
Plansze są obustronnie foliowane 
 

11 Przewodniki do  
rozpoznawania grzybów 
 1 szt. 

 
Przewodnik zawierający opisy grzybów,  ich zdjęcia. 
Format min. 13 x 19 cm (możliwość łatwego korzystania z przewodnika w 
terenie), 
  

12 Przewodniki do  
rozpoznawania  owadów 
 

1 szt. 

Przewodnik zawierający opisy min. 230 gatunków owadów ,  ich zdjęcia. 
Format min. 13 x 19 cm (możliwość łatwego korzystania z przewodnika w 
terenie),  
 

13 Przewodniki do  
rozpoznawania  motyli 
 

1 szt. 

Przewodnik zawierający opisy min 270 gatunków ,  ich zdjęcia. 
 Format: 17 x 19 cm (możliwość łatwego korzystania z przewodnika w 
terenie), 
Lub równoważny w zakresie: wymiary (dopuszczalna różnica wartości 
podanych parametrów +/- 20% na każdym wymiarze) 
 

14 Przewodniki do  
rozpoznawania  

1 szt. 
Przewodnik zawierający opisy min 500 gatunków ,  ich zdjęcia. 
Format: 12 x 19 cm (możliwość łatwego korzystania z przewodnika w 
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zwierząt 
 

terenie), 
 Lub równoważny w zakresie: wymiary (dopuszczalna różnica wartości 
podanych parametrów +/- 20% na każdym wymiarze) 
 

15 Przewodniki do  
rozpoznawania  
ptaków 
 

1 szt. 

Przewodnik zawierający opisy min 50 gatunków ,  ich zdjęcia. 
Format: 17 x 19 cm (możliwość łatwego korzystania z przewodnika w 
terenie), 
Lub równoważny w zakresie: wymiary (dopuszczalna różnica wartości 
podanych parametrów +/- 20% na każdym wymiarze) 
 

16 Przewodniki do  
rozpoznawania  
drzew 
 

1 szt. 

Przewodnik zawierający opisy min 315 gatunków ,  ich zdjęcia. 
Format: 20 x 15 cm (możliwość łatwego korzystania z przewodnika w 
terenie),  
Lub równoważny w zakresie: wymiary (dopuszczalna różnica wartości 
podanych parametrów +/- 20% na każdym wymiarze) 
 

17 Przewodniki do  
rozpoznawania  
roślin 
 

1 szt. 

Przewodnik zawierający opisy min 500 gatunków ,  ich zdjęcia. 
Format: 20 x 15 cm (możliwość łatwego korzystania z przewodnika w 
terenie),  
Lub równoważny w zakresie: wymiary (dopuszczalna różnica wartości 
podanych parametrów +/- 20% na każdym wymiarze) 
 

18 Szkolny atlas 
 przyrodniczy 
 

15 szt. 

Uniwersalny atlas przyrodniczy dla ucznia klas 4-6 szkoły podstawowej, 
zawierający: 

 mapy, 

 tablice do rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów,  

 schematy oraz  fotografie,  
 

19 Mapa Polski - fizyczna - 
puzzle 

1 szt. 

Fizyczna mapa Polski do układania  w formie puzzli -  wykonane  z grubej 
tektury. Mapa zawierająca  uproszczoną treścią, jak również  popularne 
gatunki zwierząt. Cechy minimalne: * wymiar 36,5 x 28, 5 cm,*. Wszystkie 
podpisy na mapie  w języku polskim. 

20  
Mapa ścienna  Polski 
 

3 szt. 

Mapa Polski : administracyjna  ,+ 
 zalecana skala  1:500 000 (dopuszczalna różnica wartości podanego 
parametru +/- 10%), 
 dopuszczalna dwustronna,  
oprawna w rurki z PCV, 
 laminowana 
 

21 Mapa kontynentów - 
Europa  fizyczna - puzzle 

1 szt 

Mapa fizyczna Europy do ułożenia z puzzli.  Mapa zawierająca oznaczenia  
miast, państw, łańcuchów  górskich, pustyni, rzek, wysp, oceanów itp.   
Elementy puzzli przycięte wzdłuż granic i wybrzeży. Cechy minimalne: * 
wymiar 36,5 x 28, 5 cm,* wszystkie informacje w języku polskim. 

22 Mapy ścienne  
kontynentów 
 

6 szt. 

6 różnych ściennych map kontynentów 

 każda mapa przedstawia jeden kontynent, 
 Dwustronne 
 - dopuszczalne dwie wersje:  
WERSJA 1: na jednej stronie mapa ogólnogeograficzna, na drugiej stronie ta 
sama ale wersja ćwiczeniowa, bez nazewnictwa, 
 Lub 
 WERSJA 2: na jednej stronie mapa fizyczna, na drugiej polityczna; 
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 laminowane  

  oprawione  w rurki PCV, 

  mapy ścienne 
- Azja 
- Ameryka Północna 
- Ameryka Południowa 
- Afryka 
- Australia 
- Antarktyda 
 
Wymiary map około 160x120 cm 
 
(dopuszczalna mapa jednostronna – ogólnogeograficzna z dodatkowymi 
elementami danych politycznych i/lub historycznych). 
 
 Lub równoważny w zakresie: 
- wymiary (dopuszczalna różnica wartości podanych parametrów +/- 20% na 
każdym wymiarze) 
- skala (dopuszczalna różnica wartości podanego parametru +/- 20%) 
 
 
 
 
 
 

23 Mapa  - Europa 
polityczna  - puzzle 

1 szt. 

Mapa polityczna Europy do ułożenia z puzzli. Mapa zawierająca państwa, 
ich stolice i większe miasta, rzeki, jeziora, wyspy i morza. Elementy puzzli  
przycięte wzdłuż granic i wybrzeży. Każde duże państwo to jeden element, 
mniejsze państwa grupowane są po 2-3. Cechy minimalne: * wymiar 36,5 x 
28,5 cm, * wszystkie informacje w języku polskim. 
 

24 Mapa  - Świat fizyczny  - 
puzzle 

1 szt. 

Mapa fizyczna Świata do ułożenia z puzzli. Mapa zawierająca oznaczenia  
łańcuchów  górskich, pustyni, rzek, wysp, oceanów itp.  Elementy puzzli  
przycięte wzdłuż granic i wybrzeży. Cechy minimalne: * Wymiar 36,5 x 28, 
5 cm, , *wszystkie informacje w języku polskim. 
 

25 Mapa  - Świat polityczny 
- puzzle 
 1 szt. 

Mapa polityczna Świata do układania z puzzli. Mapa zawierająca państwa, 
ich stolice i większe miasta. Elementy puzzli  przycięte wzdłuż granic i 
wybrzeży. Cechy minimalne: * wymiar 36,5 x 28, 5 cm, * wszystkie 
informacje w języku polskim. 
 

26 Atlasy geograficzne 
 Polski i świata 
 

30 szt. 

Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z 
przeglądem regionalnym (kontynenty i części kontynentów), 
Zawierający: 

 szczegółowe opracowanie dla Polski.  

 charakterystykę środowiska naturalnego, 

  zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych 
danych statystycznych i opracowaniach specjalistów. 

 W zestawie z płytą CD z mapami konturowymi. 
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27 Atlas geograficzny 
 kl. 5-6 
 

30 szt. 

Atlas przeznaczony dla klas 5-6 szkoły podstawowej zawierający 

  mapy i wykresy oparte na najnowszych danych i badaniach, 

 szczegółowe mapy tematyczne pozwalają na realizację 
podstawowego celu edukacyjnego geografii na tym poziomie 
edukacji,  

 

28 Atlas geograficzny  
kl. 7-8 
 

30 szt. 

Atlas dla uczniów klas 7–8 szkoły podstawowej zawierający: 

 mapy i wykresy, których treść dodatkowo ilustrują  zdjęcia, 

 mapy uwzględniające treści nowej podstawy programowej. 
 

29 Albumy książki 
 popularnonaukowe z 
 zakresu geografii 
 

15 szt. 

15 różnych książek popularnonaukowych z zakresu geografii , 
 przykładowo : albumy , przewodniki, atlasy, niezbędniki geograficzne itp. 
odpowiednie dla uczniów szkoły podstawowej 
 

30 Układ planetarny 
 

1 szt. 

Model układu słonecznego, przeznaczony dla dzieci.  
Zestaw zawierający: 
- elementy do złożenia dziewięciu modeli planet; 
- elementy do złożenia podstaw układu;  
- farby - minumum 7 kolorów w tym farbka świecąca w ciemności,  
- pędzelek; 
- broszura z informacjami i instrukcją. 
 

31 Gry dydaktyczne: 
 Quiz – Przyroda i geograf
ia  
Polski 

1 szt. 
Gra planszowa zawierająca informacje na temat geografii i przyrody Polski.  
 

32 Mapy konturowe 
 

30 
zest. 

Mapy konturowe - Polski, kontynentów, świat. 
Zestaw map jednobarwnych zawiera min.  36 stron z mapami Polski, Europy 
Środkowej, basenu Morza Bałtyckiego, poszczególnych kontynentów i 
świata.  
 

Wszystkie pomoce  winny być wykonane z materiałów bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować się 
wytrzymałością,  dobrą jakością wykonania.  
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-20% na każdy wymiar. 
 
Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum . 

 
 
 
 
 

Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 2 : 
1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w pomoce dydaktyczne do 

monitorowania warunków atmosferycznych, która została szczegółowo opisana w Specyfikacji Minimum 
(wymagania minimalne do zadania 2). 

2. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc 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. 
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4. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc będzie wykorzystana w szkole podstawowej. Jakość 
i parametry oferowanych pomocy muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie 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 (o ile 
dotyczy). 

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 w:  Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44, 58-
379 Czarny Bór, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół , ul. Główna 172 a, 58-312 Stare Bogaczewice. 

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 5 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  Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w sprzęt monitorowania 
warunków atmosferycznych. 

 Specyfikacja (wymagania minimalne): 

 
1 

Stacja pogodowa  
zestaw uczniowski 
 

1 
zest
aw. 

Zestaw winien zawierać: 

 przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i 
cyfrowej 

 scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i 
projektami edukacyjnymi,  

 drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie,  

 dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, 
ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i 
nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa),  

 stację pogodową, 

 deszczomierz, 

 termometr , 

 nadmuchiwana piłka/globus (śr. około 40cm), 

 rękaw, wskaźnik wiatru, 

 dedykowaną planszę dydaktyczną około 70x100 cm 

 dużą, wytrzymałą skrzynie do przechowywania  
 

2 Stacja pogodowa 
1 

szt. 

  Stacja pogodowa radiowa zawierająca: 

 wyświetlacz wartości temperatury wewnętrznej/zewnętrznej, 

 wilgotności wewnętrznej/zewnętrznej, 
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 opadów deszczu, prędkości i kierunku wiatru.  
Mierzone wartości czujników zewnętrznych winny być bezprzewodowo 
wysyłane do stacji pogodowej. 
 Stacja pogodowa posiadająca funkcję  obliczania  prognozy  dla 
najbliższych 12 - 24 godzin. 
Prognoza przedstawiana ma być za pomocą graficznych symboli na 
wyświetlaczu. 
Wszystkie dane pogodowe ze stacji bazowej oraz czujników  winny być 
zapisywane i wysyłanie w określonych przez użytkownika odstępach.  
    

Wszystkie pomoce winny być wykonane z materiałów bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować się 
wytrzymałością,  dobrą jakością wykonania. 
 
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-20% na każdy wymiar. 
 
Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum . 
 

 
Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 3 : 

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni w pomoce edukacyjne  do nauki geografii i biologii , 
który zostały szczegółowo opisany w Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne do zadania 3 ). 

2. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc 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. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc będzie wykorzystana w szkole podstawowej. Jakość 
i parametry oferowanych pomocy muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie 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 (o ile 
dotyczy). 

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 w: Miejska Szkoła Podstawowa , ul. H. Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno Zdrój, 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór, Szkoła 
Podstawowa w Zespole Szkół , ul. Główna 172 a, 58-312 Stare Bogaczewice. 

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 5 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. 
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SPECYFIKACJA  MINIMUM 

 Zadanie 3.   
Pomoce edukacyjne – doposażenie szkolnej pracowni geograficznej i biologicznej. 

 Specyfikacja (wymagania minimalne): 

1 Profile glebowe - 
Zestaw zawiera wys
tarczającą ilość mat
eriału do indywidua
lnych i grupowych 
praktycznych ćwicz
eń, w tym np. bada
nia fizycznych włas
ności skał i minerał
ów. Próbki są oznac
zone. 

1 
zest. 

 Minimalny skład zestawu: 
1. Skrzynka drewniana 
2. Fiolka plastikowa PS z zatyczką , pojemność 3 ml x min. 5 szt. 
3. Pojemnik okrągły plastikowy PS z zakrętką, pojemność 30 ml x min. 2 

szt. 
4. Pojemnik plastikowy PP, biały, okrągły, pojemność 25 ml x min. 2 szt. 
5.  Probówka plastikowa PE z zatyczką, pojemność 1,5 ml x min. 5 szt. 
6.  Torebki strunowe.  
7. Pęseta metalowa. 
8.  Lupa płaska 
9. Płytka ceramiczna "dual" do badania minerałów  
10. Minerały mix do samodzielnego oznaczania, min.300 g. 
11.  Kamienie bębnowane mix (ok. 2-5 mm) w woreczku min.100 g. 
12. Minerały wzorcowe = min. 24 sztuki, (3-4cm) m.in: 

 Malachit 

 Azuryt 

  Dolomit 

  Kalcyt naciekowy 

2 Mikroskopy na 
 baterie dla 
 uczniów 

24 
szt. 

Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: 

 oświetlenie diodowe LED, 

 obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x  

 okular szerokopolowy WF10x, 

 zakres powiększeń: od 40x do 400x,  

 wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na 
bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej.  

Wyposażenie dodatkowe: pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy.  
 

3 Preparaty  
mikroskopowe ( 
tkanki roślin, 
zwierząt) 

3 
zest. 

1. KOMÓRKI I TKANKI ZWIERZĘCE minimum 25 szt. preparatów m.in.: nabłonki, 
tkanki, chrząstki, kości, krew, mięśnie, nerwy. 
 2. KRĘGOWCE  minimum 25 preparatów mikroskopowych m.in.. : skóra żaby, 
rdzeń kręgowy królika, tkanka kostna zbita, ściana żołądka ssaka .  
3.: BOTANIKA  min. 25 sztuk preparatów mikroskopowych m.in.: łodyga 
słonecznika, splątek mchu, mitoza w stożku wzrostu korzenia cebuli, igła sosny, 
przekrój poprzeczny liścia 

4 Zestaw skał i 
 minerałów 
 

4 
zest. 

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

5 Lupa szklana z 
 rączką 

25 
szt. 

Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. Duża średnica soczewki: minimalnie 100 
mm. 

6 Zestaw tkanki  
człowieka  
zawierający 
 10 preparatów 

2 
zest. 

W zestawie min. 10 preparatów np.: rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe 
z jamy ustnej człowieka, tkanka wątroby . 

7 Preparaty mikrosko
powe: tkanki 

2 
zest. 

W zestawie min. 10 preparatów, 
 np.: pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew). 
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 człowieka zmienio-
ne chorobotwórczo  

8 Pomoce do 
 tworzenia 
 eksperymentów z 
wodą 2 zestawy  

2 
zest. 

Zestaw pozwalający przeprowadzić eksperymenty z wodą. 
Zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym, umożliwiający 
wykonanie minimum 35 eksperymentów. 
Zestaw zawierający wyposażenie laboratoryjne niezbędne do przeprowadzenia 
doświadczeń i takie jakie używane jest w laboratoriach chemicznych. 

9 Pakiet klasowy do 
 badania minerałów 

6 
zest. 

Pakiet zawierający  min.3 większe fragmenty skalne oraz ok. 450 g. małych fragm. 
minerałów, pęsetę, magnes oraz lupę 

10 Gleba 
- zestaw doświadcz
alny  
 

3 
zest. 

Zestaw zawierający min. 20 doświadczeń wraz z omówieniem oraz: 

 zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki 
Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, 
sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby itd.) 

 substancji, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną, 

 kolorowe foliowane plansze A4 pokazujące wybrane etapy niektórych 
doświadczeń. 

 Cały zestaw umieszczony powinien być w sztywnej walizce lub w równoważnym 
opakowaniu. 

11 Zegar z baterią 
 owocową 

3 szt. 

Zegar z baterią owocową – zestaw doświadczalny. 
Minimalny skład zestawu :  

 moduł zegara cyfrowego w obudowie prostokątnej z tworzywa z 
pokrywą oraz dwoma probówkami, 

 elektrody: magnezowa (Mg), miedziana (Cu) , cynkowa (Zn), węglowa 
(C) ,  

 dioda LED,  

 przewody , 

 gumowa rurka (czarna, szeroka, wąska),  
lejek,  szpatułka plastikowa, 

 pipeta, 

 okulary ochronne 
 

12 Preparaty  
biologiczne-  
zestawy 

3 
zest. 

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

13 Zestaw szkieł 
 podstawowych 

1 
zest. 

Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 
mm, szlifowane. 
 Zestaw składający się min. z 50 szt. 

14 Przenośny zestaw  
do badania wody 

1 szt. 

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

15 Saperka z 
 pokrowcem 

2 szt. 
Saperka stalowa, w zestawie z nieprzemakalnym pokrowcem, pomalowana na 
ciemny kolor, dopuszczalnie – składana. 

16 Kuweta(30x40)  
5 szt. 

Wykonana z elastycznego i wytrzymałego materiału, wielokrotnego użytku, 
rozmiar 30x40 cm 

17 Zestaw szkieł  
nakrywkowych 

1 
zest. 

Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 
mm.  
Zestaw składający się min. z 100 szt. 
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18 Lupa 

15 
szt. 

Lupa o średnicy min. 90 mm i powiększeniu min. 2,5x, z trzema dodatkowymi, 
mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 4,5x, 25x oraz 55x. 
 Lub równoważny w zakresie: 
- wymiary (dopuszczalna różnica wartości podanych parametrów +/- 20% na 
każdym wymiarze) 
- powiększenie dodatkowych soczewek - dopuszczalne inne niż wymienione 
wartości parametru z zachowaniem dwóch różnych wartości w zestawie 
 

19 Pudełko do  
obserwacji okazów 

15 
szt. 

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

20 Lornetka 

5 szt. 

Powiększenie min. 10x. 
 Średnica obiektywu min. 50 mm.  
W komplecie pasek do lornetki i pokrowiec. 
 

21 Mikroskop zasilany 
z sieci  

10 
szt. 

Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych:  

 oświetlenie  LED górne i dolne  

 okular szerokopolowy WF10x, 

 zakres powiększeń: od 40x do 400x, 

 wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na 
bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej.  

Wyposażenie dodatkowe: 

 pokrowiec na mikroskop, 

 zasilacz sieciowy 

22 Taśma miernicza 

1 szt. 

 Wymagania min.  

 Zaczep mierniczy. 

 Taśma stalowa.  

 Blokada i automatyczne zwijanie taśmy.  

 Długość: min. 3m 

23 Stoper 

1 szt. 

Stoper wielofunkcyjny - umożliwiający precyzyjny pomiar czasu  z dokładnością 
do 1/100 sekundy. Obudowa odporna na różne warunki użytkowania np. kurz, 
wstrząsy czy przypadkową zachlapanie wodą. Dołączona linka umożliwiająca 
zawieszenie na szyi lub przyczepienie do odzieży. Wyposażony w czytelny 
wyświetlacz z dużymi znakami. 

24 Termometr 
 cieczowy 5 szt. 

Termometr o skali -10...+110 o C,  
bezrtęciowy,  
wykonany techniką całoszklaną. 

25 Termometr 
 zaokienny 

1 szt. 
Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna, zakres pomiarowy od -50° C do 
+50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C. 

26 Kompas 

10 
szt. 

Kompas z zaznaczonymi na tarczy kierunkami świata. 
Przestrzeń wewnętrzna kompasu wypełniona płynem tłumiącym drgania i 
umożliwiającym szybką stabilizację wskazań.  
Zamykane wieczko zabezpiecza przed uszkodzeniem. 
Wyposażony w namiarowe szkiełko powiększające ułatwiające odczyt azymutu.  
Obrotowa tarcza kompasu pozwala zorientować się zgodnie z kierunkami 
magnetycznymi.  
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Średnica min. 4 cm 

27 Zestaw soczewek 
1 

zest. 

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

28 Ciśnieniomierz 

1 szt. 

Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego 
przycisku. Wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki. Dokładność: +/- 3 
mmHg.  Mankiet na ramię od 22cm do 33cm obwodu. Zakres pomiarowy 
ciśnienia: 0 - 299 mmHg. Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę. 
Zasilanie:  baterie 

29 Szkielet człowieka 

1 szt. 

Prosty szkielet z mostkiem umieszczony na statywie. 
Zastosowanie ruchomych kończyn i łączeń. 
Skala 1:1 
 

30 Szkielet(ryba, płaz, 
gad, ptak, ssak) 

1 
zest. 

Zestaw zawierający min. 5 naturalnych szkieletów – po 1 przedstawicielu  ryb, 
płazów, gadów, ptaków, ssaków. 
 Umieszczone na podstawie.  
Do każdego szkieletu dołączyć należy opis. 
 Na wybranych kościach naniesione powinny być  numeryczne oznaczenia 
ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. 

31 Model serca 
1 szt. 

Model serca wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie 
.Zdejmowana część przednia, ukazująca budowę wewnętrzną serca.  
Wielkość zbliżona do naturalnej. 

32 Model skóry  
człowieka 

1 szt. 

Model skóry w przekroju,  przedstawiający w najdrobniejszych szczegółach 
mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. 
 Blokowy model  wycinka skóry ludzkiej powiększonej min. 70 razy.  
Wymiary: min. 22x21x11.5 
 -  wymiary (dopuszczalna różnica wartości podanych parametrów +/- 20% na 
każdym wymiarze) 
 

33  Interaktywny 
 globus 

1 szt. 

Interaktywny globus, pomoc edukacyjna dla dzieci w wieku 7+.  
Na globusie znajdować ma się wyraźnie rozrysowana mapa polityczna świata ,  
- dołączone winno być: 
- optyczne pióro , 
- dolny panel nawigacyjny aktywujący funkcje poznawcze  
- quizy z różnymi poziomami trudności,  
-  na panelu zamieszczona musi być również mapa Polski. 

34 Model ukształtowa
nia powierzchni 1 szt. 

Model z tworzywa sztucznego,  reprezentujący powierzchnię z wulkanami, 
lodowcami, uskokami i pofałdowaną . 
 

35 Minerały 
(skały) 

1 
zest.. 

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

Wszystkie pomoce powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować 
się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania. 
 
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-20% 
 
Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum . 
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Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 4 : 

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni fizyczno-chemicznej w  pomoce edukacyjno-
dydaktyczne, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne do 
zadania 4). 

2. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc 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. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc będzie wykorzystana w szkole podstawowej. Jakość 
i parametry oferowanych pomocy muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie 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 (o ile 
dotyczy). 

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 w: Miejska Szkoła Podstawowa , ul. H. Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno Zdrój, 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór, Szkoła 
Podstawowa w Zespole Szkół , ul. Główna 172 a, 58-312 Stare Bogaczewice. 

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 5 dni wcześniej. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w Formularzu 

Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2Ddo Zapytania Ofertowego. 
 
 

SPECYFIKACJA  MINIMUM 

 Zadanie 4 . Pomoce edukacyjno-dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni fizyko-chemicznej. 

 Specyfikacja (wymagania minimalne): 

1 Żarówki szeregowe i 
 równoległe  
połączenia 

13 zest. Zestaw do budowy najprostszych obwodów elektrycznych, tj. obwodów z 
żarówkami połączonymi równolegle lub szeregowo. Skład zestawu:  

 5 żarówek 

 2 podstawki do żarówki, 

 2 pojemniki na baterie C, 

 drut do połączeń,  

 wyłącznik 
 

2 Autka poruszane 
 magnesami  

13 szt. 
Kolorowe autko oraz okrągły magnes stanowiące komplet. 

 Wymiary autek minimalnie: 10 x 5 x 6 cm. 

https://www.empik.com/tactic-gra-towarzyska-alias-kobiety-vs-mezczyzni-tactic,p1127022254,zabawki-p
https://www.empik.com/tactic-gra-towarzyska-alias-kobiety-vs-mezczyzni-tactic,p1127022254,zabawki-p
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3 Magnesy sztabkowe 
8 cm  

10 par 
Para magnesów sztabkowych o długości min. 8 cm każdy, 

 pokryte warstwą kolorowego plastiku. 

4 Opiłki do badania 
 pola magnetycznego 

8 szt. 

Opiłki metalowe ( min. waga na sztukę 225 g) zamknięte w pojemniku. 

5 Maszyna  
elektrostatyczna 

1 szt. Maszyna elektrostatyczna pozwalająca na otrzymywanie wysokiego 
napięcia i ładunków elektrycznych o różnych znakach . 

 Umożliwiająca przeprowadzenie następujących doświadczeń z zakresu 
elektrostatyki: 
* iskra i jej własności, * fizjologiczne działanie iskry, * cieplne działanie 
iskry, *  jonizacyjne działanie płomienia, *  rozmieszczanie ładunków na 
powierzchni przewodnika, *  linie sił pola elektrycznego, *  efekty świetlne 
w ciemności 

6 Ława optyczna 
 z wyposażeniem 

1 szt. Ława optyczna z pełnym wyposażeniem: 

 ława optyczna z długości min. 120 cm z przesuwną skalą 100-
centymetrową na boku ławy, 

uchwyty  do mocowania na ławie części optycznych  i innych , takich jak : 

*platforma,  

 *uchwyty do soczewek,  

*stolik do pryzmatów,  

*płytki z otworami i prowadnicami, 

 *przyrząd do wytwarzania promieni (z wbudowanymi lustrami na 
zawiasach, soczewką, prowadnicami bocznymi i przednią oraz źródłem 
światła) oraz 

 * akcesoriów optycznych, takich jak: 
-  soczewki wklęsłe i wypukłe, -  podwójnie wklęsłe i podwójnie wypukłe,  - 
diafragmy z wąskimi i szerokimi szparami, -  zwierciadła płaskie i 
zakrzywione, - filtry barwne i wzorniki kolorów itp. 

 Łącznie  min.66 podstawowych elementów. 

7 Zestaw szkła 
 laboratoryjnego  
 zawiera ponad 120 
 pozycji wysokiej 
 jakości szkła  
laboratoryjnego  

1 kompl. Zestaw  winien zawierć ponad 120 pozycji sprzętu laboratoryjnego, 
wykonanych z  wysokiej jakości szkła laboratoryjnego, 

 podstawowego  m.in: probówki, zlewki, szalki, pipety, 

 zaawansowanego jak  chłodnica, biureta itp 

 niezbędne elementy wyposażenia takie jak :statywy, nożyczki, 
pęsety, szczypce, szczotkę i inne.  

Zestaw musi umożliwiać przeprowadzanie doświadczeń wynikających z 
programu nauczania szkolnego. 
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8 Zestaw do pomiarów  1 kompl. Zawartość min.: 

 7 przyrządów pomiarowych (głębokościomierz, mikrometr, 
kątomierz, linijka , taśma miernicza, suwmiarka , przymiar do 
określania grubości drutu, cylinder miarowy), 

 obiekty pomiarowe (kwadrat aluminiowy, drut aluminiowy, 
cylinder plastikowy, fiolka plastikowa). 

Wszystkie przyrządy zapakowane w opakowanie umożliwiające 
przechowywanie w jednym miejscu i bezproblemowe przenoszenie całości 
bez obawy o zniszczenie. 

9 Mierniki- zestaw 
 

1 kompl. Mierniki zestaw składający się 
z   4 nowoczesnych, ergonomicznych przyrządy do pomiarów 
ekologicznych (środowiskowych): 

1. Miernik natężenia dźwięku, cyfrowy, 30130 dBA; 

2. Luksomierz 0200.000 lx z funkcją min.  max; 

3. Anemometr wiatrakowy elektroniczny z pomiarem temperatury;  

4. Miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza,  
 

Ponadto zestaw musi zawierać:  
* głębokościomierz, 
*  mikrometr, 
* kątomierz,  
* linijka, 
* taśma miernicza (metr krawiecki) , 
*suwmiarka, 
* szablon do pomiarów średnic drutu (przymiar do drutu),  
* cylinder miarowy, 
 * obiekty do mierzenia np.:  - kwadrat aluminiowy - , druty aluminiowe,  - 
różnej średnicy, -  rurki aluminiowe, -  różnej średnicy,  - cylinder 
plastikowy, - fiolka plastikowa zamykana,  - walec z pleksiglasu,  - tuleja 
(pierścień) stalowa. 

Umieszczone w trwałym i wygodnym opakowaniu umożliwiający łatwe i 
bezpieczne  przenoszenie zawartości. 

 
Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 5 : 

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni chemicznej w pomoce edukacyjno- szkoleniowe 
które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne do zadania 5). 

2. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on 
wymagania określone przez normy europejskie 

Wszystkie pomoce powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować 
się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania. 
 
 Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-20% 
 
Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum . 
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3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania 
w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. 

4. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc będzie wykorzystana w szkole podstawowej. Jakość 
i parametry oferowanych pomocy muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie 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 (o ile 
dotyczy). 

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 w: Miejska Szkoła Podstawowa , ul. H. Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno Zdrój, 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór, Szkoła 
Podstawowa w Zespole Szkół , ul. Główna 172 a, 58-312 Stare Bogaczewice. 

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 5 dni wcześniej. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w Formularzu 

Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2Edo Zapytania Ofertowego. 
 

SPECYFIKACJA  MINIMUM 

 Zadanie 5 . Pomoce edukacyjno- szkoleniowe – doposażenie szkolnej pracowni chemicznej. 

 Specyfikacja (wymagania minimalne): 

1 Modele 
 atomów 

1 
kompl.  Zestaw dydaktyczny pozwalający budować struktury chemiczne, zawierający 

kulki (imitujących atomy – min. 74 szt. min.: węgiel , siarka , tlen , azot , fosfor 
, metal,  fluor , wodór ), łączniki z tworzywa sztucznego, pudełko,   instrukcję . 

2 Gra chemiczna 
 domino: Atom i 
cząsteczka 

1 szt. Gra domino Atom i cząsteczki pozwalająca przyswoić wiadomości dotyczące 
takich tematów jak  atomy i cząsteczki . Na jednej połówce domina zapisany 
powinien być wzór chemiczny, a na drugiej - współczesna nazwa ,  elementy 
wytrzymałe, niełamliwe 

3 Gra chemiczna 
 domino : Kwasy i 
zasady 

1 szt.  Gra domino Kwasy i zasady pozwalająca przyswoić wiadomości dotyczące 
takich tematów jak  kwasy i zasady. Na jednej połówce domina zapisany 
powinien być wzór chemiczny, a na drugiej - współczesna nazwa ,  elementy 
wytrzymałe, niełamliwe 

4 Gra chemiczna 
 Domino: 
Węglowodany i 
pochodne 
węglowodanów 

1 szt. 
Gra domino Węglowodany i pochodne węglowodanów pozwalająca przyswoić 
wiadomości dotyczące takich tematów jak węglowodory. Na jednej połówce 
domina zapisany powinien być wzór chemiczny, a na drugiej - współczesna 
nazwa ,  elementy wytrzymałe, niełamliwe 
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5 Gra chemiczna 
memory: 
Substancje 
chemiczne i ich 
właściwości 

1 szt. Chemiczne MEMORY  składa się z minimum 40 elementów: 
 -  elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji chemicznych, nazwy 
zjawisk,  pojęć 
 - elementach  znajduje się wyjaśnienie haseł -  właściwości substancji 
chemicznych, definicje pojęć, zjawisk. 

6 Gra chemiczna  
memory:  Chemia 
a żywność, kwasy i 
zasady 

1 szt. Chemiczne MEMORY  składa się z minimum 40 elementów 
- elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji chemicznych, nazwy 
zjawisk,  pojęć  
-elementach  znajduje się wyjaśnienie haseł -  właściwości substancji 
chemicznych, definicje pojęć, zjawisk. 

7 Plansze chemiczne
 dla kl. VII i VIII 

10 szt. Plansze chemiczne, 10 sztuk różne,  oprawione, gotowe do zawieszenia. Plansze 
o tematyce np.:*  promieniotwórczość, * stanu skupienia 
materii,*przedstawiające tabele gęstości substancji tlenowych,* kwasy 
nieorganiczne, *węglowodory,* związki nieorganiczne,* budowy materii, * 
przedstawiające tabele rozpuszczalności,* układu okresowego pierwiastków, * 
wiązań chemicznych,* kwasów nieorganicznych beztlenowych. 
 Wymiary : 70x100 cm.( +/- 20%) 

8  
Układ okresowy 
 pierwiastków  
chemicznych 

1 szt. Ścienna plansza szkolna  układu okresowego pierwiastków, zawierająca 
metryczkę każdego pierwiastka, laminowana folią , oprawiona  z zawieszeniem 
sznurkowym, wymiary: 160 cm x 120 cm.(dopuszczalna różnica wartości 
podanych parametrów +/- 20% na każdym wymiarze) 

9 Zestaw atomów  
do budowy  
cząsteczek wraz z 
 tablicą   

1 szt. Zestaw umożliwia przedstawienie struktury molekularnej, chemicznej, wiązań 
chemicznych i reakcji chemicznych, 
 elementy zestawu duże, magnetyczne. 
Zestaw zawierający minimum 200 elementów w tym min :  atomy w różnych 
kolorach, wiązania, metalowa tablicę ,  jądra atomowe, powłoki elektronów,  
protony,  elektrony, neutrony, całość zapakowana w solidne pudełko z 
przegródkami, ułatwiające przechowywanie elementów zestawu. 

 
 
 
Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 6 : 

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni fizycznej w  zestaw pomocy edukacyjno- 
dydaktycznych , które zostały szczegółowo opisany w Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne do 
zadania 6). 

2. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc 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. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc będzie wykorzystana w szkole podstawowej. Jakość 
i parametry oferowanych pomocy muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie 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 

Wszystkie pomoce powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować 
się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania. 
 
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-20% 
 
Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum . 
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wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów (o ile 
dotyczy). 

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 w: Miejska Szkoła Podstawowa , ul. H. Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno Zdrój, 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór, Szkoła 
Podstawowa w Zespole Szkół , ul. Główna 172 a, 58-312 Stare Bogaczewice. 

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 5 dni wcześniej. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w Formularzu 

Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2Fdo Zapytania Ofertowego. 
 

SPECYFIKACJA  MINIMUM 

 Zadanie 6 . Zestaw pomocy edukacyjno- dydaktycznych do nauki fizyki. 

 Specyfikacja (wymagania minimalne): 

1 Zestaw do 
prowadzenia 
pomiarów fizyczno-
chemicznych 

 

1 
szt. 

I. 1. Urządzenie sterujące (tzw. interfejs) umożliwiający dokonanie 
pomiarów z zakresu minimum: 
• przyspieszenia 
• natężenia prądu 
• oświetlenia 
• ciśnienia 
• temperatury 
• napięcia prądu 
• dźwięku 
Cechy wymagane: 
- interfejs oraz oprogramowanie w języku polskim, 
- możliwość rozbudowy o kolejne czujniki ( kolejne pomiary), 
-gwarancję minimum 2 lata, 
- możliwość dokonywania badań w terenie. 
II. Zestaw czujników dodatkowych, kompatybilnych z urządzeniem 
sterującym ( pkt. 1) umożliwiających wykonanie pomiarów w 
zakresie: 
- pomiaru stężenia dwutlenku węgla,  
- pomiaru pulsu, 
- pomiaru związanego z ruchem, 
- pomiaru barometrycznego 
- pomiaru siły , 
- pomiaru pola magnetycznego. 
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Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 7 : 

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni matematycznej  w pomoce dydaktyczne , które 
zostały szczegółowo opisany w Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne do zadania 7). 

2. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc 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. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc będzie wykorzystana w szkole podstawowej. Jakość i 
parametry oferowanych pomocy muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie 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 (o ile 
dotyczy). 

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 w: Miejska Szkoła Podstawowa , ul. H. Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno Zdrój, 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór, Szkoła 
Podstawowa w Zespole Szkół , ul. Główna 172 a, 58-312 Stare Bogaczewice 

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 5 dni wcześniej. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w Formularzu 

Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2Gdo Zapytania Ofertowego. 
 
 

 Zadanie 7. Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni matematycznej. 

 Specyfikacja (wymagania minimalne): 

1 Tablica biała 
suchościeralna 

 2 szt. Tablica biała, magnetyczna, suchościeralna . Rama wykonana z  profilu 
aluminiowego C .Narożniki tablicy wykończone estetycznymi, plastikowymi 
elementami. Mocowanie tablicy w narożnikach. Wyposażona  w  półkę na 
przybory. Możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.  
Tablica winna  posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w 
placówkach oświatowych. Wymiar 100x170 ( +/- 20 %) 

Wszystkie pomoce powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować 
się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania. 
 
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-20% 
 
Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum . 
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2 Tablica  
ceramiczna 

2 szt. Tablica suchościeralna, biała o powierzchni ceramicznej, magnetycznej. 
Wymiar  170 x 100 cm.(+/- 20 %). Rama wykonana z profilu aluminiowego. 
 Produkt wyposażony winien być w  półkę na niezbędne przybory. 
Możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.  

3 Układ 
 współrzędnych 

3 szt. Tablica/lub nakładka z naniesionym układem współrzędych suchościeralna 
magnetyczna biała w ramie aluminiowej, wykonana z wysokiej jakości blachy, z 
nadrukiem - układ współrzędnych XY. 
*Rozmiar kratki: 5x5 cm. * Kolor nadruku: czarny.*  Rama tablicy łączona   
plastikowymi narożnikami.* W zestawie elementy do montażu oraz półka na 
akcesoria. 
 

4 Linijka ED 
 nie 
magnet. 100 cm 

1 szt. 

Linijka z anodowanego aluminium ,wkładka antypoślizgowa, pod spodem  
nadrukowana podziałka ( mm). 

5 Miarka 
drewniana  
składana 2 m.  

1 szt. 

Liniał, drewniany, składany, 2m/10, kolor biały/żółty lub żółty 

6  Miara zwijana 10 
m  na rewersie po
działka w stopach 
i calach 

1 szt. 

Długość: 10 m., Szerokość: 32 mm. 
 Podziałka: CM / CALE 

7 Koło do odmierza
nia odległości 

1 szt. 

Aluminiowy przyrząd pomiarowy z plastikowym kółkiem. Mierzy dystans w 
zakresie 0-9999 m. Posiada wygodną rączkę oraz wbudowany licznik. 

8 Kalkulatory  
naukowe 

28 szt.  
Minimalne funkcje i możliwości obliczeniowe  kalkulatora: 
· Dwuliniowy wyświetlacz 
· 279 funkcji 
· Obliczenia na ułamkach zwykłych 
· Obliczenia stopni , minut , sekund 
· Obliczenia na liczbach zespolonych 
· Funkcje trygonometryczne, hiperboliczne , wykładnicze 
· Notacja inżynierska ·Całki i pochodne 
· Obliczenia statystyczne ( standardowe , regresja ) 
 

9 Przybory  
geometryczne  

1 
kompl. 

Komplet zawierający: 
*cyrkiel na przyssawkach 
*linijkę z podziałką cm/dm (100 cm) 
 *kątomierz/ekierka równoramienna 90-45-45 (60 cm) 
* wskaźnik (100 cm) 
Wykonane z materiałów przyjaznych, trwałych i bezpiecznych 

10 Plansze matematy
czne  

1 
kompl. 

Zestaw zawierający minimalnie 18 tablic w zakresie nauki matematyki szkoły 
podstawowej , rozmiar min. 50x70 cm. 
* klasy 1-3  ( min.9 szt. ), 
*klasy 4-6,  
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 Wykonane z materiałów przyjaznych, trwałych i bezpiecznych. 

11 Zestaw do 
budowy 
szkieletów brył 

2 
kompl 

 Zestaw  do budowania wielokątów, tworzenia modeli szkieletów 2D i 3D. 
Zawierający minimum 
1000 elementów w tym rurek i łączników  
 
W zestawie również: 
- pudełko zamykane z przegródkami, 
 - broszura z modelami do złożenia (w języku polskim) 
Całość wykonana z materiałów przyjaznych, trwałych i bezpiecznych . Łatwy do 
złożenia dla dzieci w wieku szkolnym. 
 

12 Kalendarz zegar 1 szt. Pozwalający  poznać dni tygodnia, miesiące i pory roku. Zegar pozwalający na 
naukę godzin, uczący planowania spędzania czasu oraz  jakie aktywności można 
wykonać o określonej porze. Kalendarz  wykonany z wytrzymałych  i trwałych 
materiałów. Możliwość  postawienia lub powieszenia na ścianie .  Wykonany w 
polskiej wersji językowej.  

13 Koła ułamkowe  1 
kompl. Kolorowe koła ułamkowe. Każda frakcja ma swój własny kolor i może być użyta 

do zobrazowania całości. Zawartość: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1 / 8, 1/10, 1 / 
12. Wykonane z materiałów przyjaznych, trwałych i bezpiecznych 

14 Przyrząd do 
demonstracji 
powstawania brył   
obrotowych  

2 szt. Przyrząd służący do pokazu powstawania brył obrotowych, w zestawie: 
16 ramek w jasnym kolorze,  
statyw do ich  mocowania,  
zasilacz i osłonę w ciemnym kolorze. 

15 Figury pól i siatki 
 brył  

1 
kompl. Siatki brył i figur geometrycznych (zestaw min. 20 siatek i brył ostrosłupów i 

graniasto słupów), kolorowe, łatwe do złożenia dla dzieci w wieku szkolnym, 
wykonany z trwałego, wytrzymałego materiału . 

16 Prawdopodobieńs
tw- kostki, karty 
 klocki, modele do 
demonstracji  

1 
zestaw 

Zawartość minimalna zestawu: 
 *binostat (tablica o wym. min. 30 x 25 cm),  
*6 butelek białych zakręcanych (wys. 18 cm),  
*6 pojemników na kości , 
* 24 kostki czerwone z oczkami , 
* kulki z tworzywa w 4 kolorach , 
* talia kart do gry.  
Wykonane z materiałów przyjaznych, trwałych i bezpiecznych. 
 

17 Gry edukacyjne 
 szachy i inne 
 drobne pomoce  
naukowe 

20 
zestaw 

Zestaw min. zawierający: 18  różnych gier edukacyjnych  dla starszych uczniów 
szkoły podstawowej klasy 6-8, wykorzystujących wiadomości z różnych działów 
matematyki ( plansze, karty)  np. szachy. 
 Każda gra powinna zawierać instrukcję i opakowanie wygodne do 
przechowywania. 
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18 Magnetyczne 
 Bryły 
ułamki 
 

1 
kompl. Zestaw dydaktyczny składający się z min. 8 brył: 4 sześcianów i 4 kul; razem 20 

elementów.  Średnica kuli oraz bok sześcianu to  minimalnie7.5cm 

19 Kalkulatory w  
pojemniku 

1 
kompl. 

Zestaw 30 sztuk kalkulatorów uczniowskich i jednego kalkulatora 
nauczycielskiego,  umieszczone w  pojemniku z  przegródkami,  podwójne 
zasilanie: bateryjne  oraz ogniwem słonecznym, posiadające  minimalnie 
przyciski do wszystkich czterech podstawowych działań matematycznych, a 
także przyciski pierwiastek i procentów oraz przyciski pamięci. 

20 Przyrządy tablico
we z tablicą do za
wieszania 

1 
kompl. Przyrządy tablicowe z magnesami wraz z tablicą z tworzywa sztucznego z 

uchwytami do zawieszania :  cyrkiel, ekierka, kątomierz, linijka; ze 
zdejmowanymi uchwytami; wykonane z trwałego tworzywa. 

21 Zestaw 8 brył 
 2 w 1  
rozkładanych 

1 
kompl. 

Zestaw 8 "otwartych" brył geometrycznych  wykonanych z przezroczystego 
plastiku: stożek, walec, sześcian, prostopadłościan, graniastosłupy prawidłowe 
- trójkątny i sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe - trójkątny i czworokątny,  
bryły umożliwiające napełnianie ich płynem lub materiałem sypkim, wszystkie 
posiadające kolorowe siatki. 

22 Domino – Zrozumi
eć ułamki   

15 szt. 

Gra domino umożliwiająca zrozumienie  ułamków zwykłych, elementy 
wytrzymałe, niełamliwe, o zaokrąglonych rogach, liczby wygrawerowane 

23 Domino – Skracani
e uł. zwykłych   

15 szt. 
Gra domino umożliwiająca zrozumienie skracania  ułamków zwykłych, 
elementy wytrzymałe, niełamliwe, o zaokrąglonych rogach, liczby 
wygrawerowane 

24 Domino -Ułamki  
niewłaściwe i 
 liczby mieszane  

15 szt. 
Gra domino umożliwiająca zrozumienie zagadnienia  ułamków niewłaściwych i 
liczb mieszanych , elementy wytrzymałe, niełamliwe, o zaokrąglonych rogach, 
liczby wygrawerowane 

25 Lustra płaskie  
zestaw 2 sztuki 

15 
zest. 

2 szt. bezpiecznych (bez szkła) luster, każde o wymiarach minimalnie 10x15 cm. 

26 Zestaw przyrządów 
do mierzenia  
 jednostek i objętośc
,wagi, odważniki,  
klepsydry, cylindry, 
miarki objętości,  
termometry itp. 

1 
zestaw Zestaw edukacyjny przyrządów do mierzenia i dokonywania pomiarów różnych 

wielkości zawierający min.:  wagę , mikrometr, kątomierz, linijka, taśma 
miernicza, suwmiarka, szablon do pomiarów średnic drutu , cylinder miarowy. 
Wszystkie elementy umieszczone w wygodnym i trwałym pojemniku. 

27 Pakiet zegarów  
Uczniowskich 
 (zawiera 6 szt. 
 zegarów) 

4 
zestaw Pakiet 6 zegarów uczniowskich wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego  

ze wskazówkami poruszanymi za pomocą przekładni. 
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28 Zestaw miar 
 (4 różne miary) 

1 
zestaw 

W skład zestawu wchodzą : linijka wykonana ze sklejki, magnetyczna (do 100 
cm);  miara metalowa rozwijana ( do 200 cm) ;miara taśmowa giętka zwijana 
(do 20 m); koło metryczne  
 

29 Zestaw brył 
transparentnych z 
wyjmowanymi 
siatkami  

1 
zestaw 

Zestaw składający się z min. 17 przezroczystych brył o minimalnej wysokość 10 
cm, wykonanych z przeźroczystego szkła organicznego, każdy model  
zaopatrzony winien być  w podstawę z ruchomym krążkiem, podstawy 
wykonane  z plastiku barwionego transparentnie. 

30 Cyrkiel tablicowy 
na pisaki z 
przyssawką  (do 
białych tablic) 

2 szt. 
Cyrkiel wykonany  z drewna, ramiona  połączone stalową śrubą z nakrętką 
skrzydełkową, jedno ramię ma metalowy uchwyt na  pisak, na drugim 
podstawkę z przyssawkami gumowymi. 

31 Zestaw do nauki 
ułamków 
zwykłych. 

1 
kompl. 

Zestaw 4 modularnych elementów z możliwością łączenia ze sobą  wraz z 
kątami w różnych odsłonach, m.in. ułamków dziesiętnych, procentowych czy 
ułamkowy fragment okręgu. 
 Wym. pojedynczego elementu: min.. 15 x 15 cm 

32 Bryły obrotowe, 
bryły wielościany 
prawidłowe 

1 
kompl. 

Bryły obrotowe : zestaw 6 modeli wykonanych z transparentnego tworzywa, 
wewnątrz figury winny mieć oznaczono przekątne i/lub płaszczyzny. Zawartość 
minimalna: walec ,stożek, półkula. 
 

33 Pakiet edukacyjny 
zawiera siatki brył 
i figury  
geometryczne 

1 
kompl. 

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

35 Bryły do mierzenia 
objętości komplet  

4 
zest. 

Zestaw 4 brył geometrycznych wykonanych z przeźroczystego tworzywa 
sztucznego. Wsypując jakikolwiek sypki materiał dający możliwość porównania 
objętości poszczególnych brył. 
wysokość brył:  min.15 cm , w skład zestawu winny wchodzą:  graniastosłup o 
podstawie kwadratu,  trójkąta, ostrosłup o podstawie kwadratu, trójkąta 

36 Przybory PCV 
magnetyczne na 
tablicy PCV+2 
wskaźniki 

1 
kompl. Zestaw: przybory PCV magnetyczne na tablicy PCV + 2 wskaźniki.  

W skład kompletu wchodzą: ekierka równoramienna,  ekierka prostokątna, 
kątomierz, liniał tablicowy, cyrkiel tablicowy , wskaźnik manualny PCV  2 sztuki, 

37 Bryły 
geometryczne i ich 
siatki (zawiera 8 
różnych brył 
geometrycznych) 

1 
kompl. 

Zestaw 8 różnych brył geometrycznych (każda o wys. min. 7,5 cm), 
 każda z bryła musi posiadać wewnątrz siatkę wykonaną z tworzywa. 

38 Magnetyczna oś 
liczbowa 

1 szt.  Magnetyczna oś liczbowa posiadająca możliwość zamontowania do tablicy 
szkolnej jak również pisania markerem suchościeralnym. Skład: 3 metrowa 
magnetyczna taśma z osią liczbową 0-100 , plus minimum 120 elementów  np.:  
paski z czerwoną strzałką (-10), (+10), (-9) itp. 
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39 Geoplan 
dwustronne 

20 szt. 

Geoplan dwustronny z wysokiej jakości tworzywa. 
Rozmiar minimalny 18x18 cm 

 
 
 
 
 
Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 8 : 

1. Dostawa obejmuje wyposażenie w  meble szkolnych pracowni , które zostały szczegółowo opisany w 
Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne do zadania 8). 

2. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc 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. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc będzie wykorzystana w szkole podstawowej. Jakość 
i parametry oferowanych pomocy muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie 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 (o ile 
dotyczy). 

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 w: Miejska Szkoła Podstawowa , ul. H. Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno Zdrój, 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór, Szkoła 
Podstawowa w Zespole Szkół , ul. Główna 172 a, 58-312 Stare Bogaczewice. 

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 5 dni wcześniej. 

Wszystkie pomoce powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować 
się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania. 
 
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-20% 
 
Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum . 
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11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w Formularzu 
Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2Hdo Zapytania Ofertowego. 

 
 
 

 Zadanie 8 . Meble do pracowni szkolnych. 

 Specyfikacja (wymagania minimalne): 

1 Ławki uczniowski 
 rozmiar 5 

 

22 szt. 

Stolik  2os - 130x50cmna stelażu metalowym , malowany farbami 
proszkowymi . Nogi stołu wyposażone w specjalne stopki gwarantujące 
stabilność mebla oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.  
Stoły  muszą posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w 
jednostkach oświatowych .Rozmiar stołów 22 szt. – 5; zgodnie z normą 
PN-EN 1729-1:2007. 

2 Ławki uczniowskie 
Rozmiar 6 

 

6 szt 

Stolik  2os - 130x50cmna stelażu metalowym , malowany farbami 
proszkowymi . Nogi stołu wyposażone w specjalne stopki gwarantujące 
stabilność mebla oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.  
Stoły  muszą posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w 
jednostkach oświatowych .Rozmiar stołów , 6 szt.- 6; zgodnie z normą 
PN-EN 1729-1:2007. 

3 Krzesła uczniowskie 
Regulowane 
 rozmiar 5 

 

44 szt. 

Krzesło szkolne na stelażu metalowym z profilu stalowego , malowanym 
farbami proszkowymi . Końcówki nóg zabezpieczone stopkami 
zabezpieczającymi podłogę.  Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 
drewnianej na stałe złączone ze stelażem. Krzesło musi posiadać certyfikat 
dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Rozmiar 
krzesła 44 sztuki -  rozmiar 5, zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2007. 

4 Krzesła uczniowskie  
Regulowane  
rozmiar 6 

 

12 szt. 

Krzesło szkolne na stelażu metalowym z profilu stalowego , malowanym 
farbami proszkowymi . Końcówki nóg zabezpieczone stopkami 
zabezpieczającymi podłogę.  Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 
drewnianej na stałe złączone ze stelażem. Krzesło musi posiadać 
certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. 
Rozmiar krzesła 12  sztuk -  rozmiar 6 zgodnie z normą PN-EN 1729-
1:2007. 

5 Stojak do zawieszania
 map 

 

1 szt. 
Stojak do zawieszania plansz/map. Regulacja wysokości w zakresie 140-
200 cm, malowany proszkowo, u góry haczyk do zawieszenia mapy. 

6 Stojak przechowywan
ia map i plansz 
 (na min. 15 sztuk  
map) 

 

1 szt. 
Stojak do przechowywania minimum 15 map, konstrukcja metalowa, u 
góry listwa z płyty o grubości  min. 18 mm, z ramkami do opisania map, 
na kółkach jezdnych. 

7 szafy do przechowyw
ania pomocy 

 

2 szt. 

Wysoka szafa do przechowywania pomocy plastycznych, wykonana z 
płyty laminowanej o grubości min. 18 mm., z trwałym obrzeżem ABS 
multiplex o gr. 2 mm. Wyposażona w min. 9 półek, w tym 5 z regulacją 
wysokości  
• wym. min. 89,1 x 48 x 212,5 cm 

Wszystkie pomoce powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować 
się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania. 
 
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-20% 
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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 i/lub zadanie 5 i/lub zadanie 6  i/lub zadanie 7 i/lub zadanie 8) 
 
2. Oferta musi zawierać wszystkie składowe zamówienia w standardzie minimum opisanym w specyfikacji 
minimum poszczególnych pozycji. 
 
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.10.02.04-02-
0010/18 „Szkoła Przyszłości” 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 

39160000-1 Meble szkolne 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

39300000-5 Różny sprzęt 

39150000-8 Różne meble i wyposażenie 

38120000-2 Przyrządy meteorologiczne 

22000000-0  Druki i produkty podobne 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

 
 
 
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,:5,6,7,8  27.05.2020 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 
 

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum . 
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 6.1.Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej 
niniejszym postępowaniem. 
 
6.2.Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w 
zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
6.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 
 
6.4.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania 1 i/lub zadania 2 i/lub zadania 3 i/lub 
zadanie 4 i/lub zadania 5 i/lub zadanie 6 i/lub zadanie 7 i/lub zadanie 8 w standardzie minimum opisanym w 
specyfikacji poszczególnych pozycji. 
 
6.5.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
6.6.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. (załącznik nr 3) 
 
6.7.Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. 
 
6.8.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 
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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. 
 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 
10.1. Oferty należy składać do dnia  30.04.2020 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. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 14:00 
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania 
Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz.14:00 
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: t.szczepaniak@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% 
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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 

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 5 :  

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 6 :  

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 7 :  

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 
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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 8 :  

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% 

 
11.2. 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 
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Zadanie 3:  

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 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 

 
 
Zadanie 5  
 

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 6  
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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 7 
 

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 8 
 

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 

 
 

11.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym zadaniu. 
11.4      Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
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12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
     12.1   Oferty należy składać do dnia 30.04.2020r. 

 osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do  godz. 14:00 
lub 

 pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego Biuro Projektów 
Wrocław Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (adres: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław) do godz. 
14:00 
lub 

 pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego t.szczepaniak@firs.org.pl do godz.23:59 
12.2  Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
12.3 Oferta wraz z załącznikami musi byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty    

        drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę). 
 

12.4 Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj.: 
 

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania 
(stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) 
 

2. W zakresie zadania  : 
  

Zadanie 1 : Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2A do Zapytania Ofertowego  
Do oferty  należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych i/lub ilościowych wymienionych w specyfikacji minimum  

 
i/lub 

Zadanie 2: Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2B do Zapytania Ofertowego. 
Do oferty  należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych i/lub ilościowych wymienionych w specyfikacji minimum  

 
 
i/lub 

Zadanie 3: Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2C do Zapytania Ofertowego. 
Do oferty  należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych i/lub ilościowych wymienionych w specyfikacji minimum  

 
i/lub 

Zadanie 4: Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2D do Zapytania Ofertowego . 
Do oferty  należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych i/lub ilościowych wymienionych w specyfikacji minimum  
 
i/lub 

Zadanie 5: Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2E do Zapytania Ofertowego . 
Do oferty  należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych i/lub ilościowych wymienionych w specyfikacji minimum  
 
i/lub 

Zadanie 6: Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2F do Zapytania Ofertowego . 
 Do oferty  należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych i/lub ilościowych wymienionych w specyfikacji minimum  
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i/lub 

Zadanie 7: Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2G do Zapytania Ofertowego . 
 Do oferty  należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych i/lub ilościowych wymienionych w specyfikacji minimum  
 
i/lub 

Zadanie 8: Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2H do Zapytania Ofertowego . 
 Do oferty  należy dołączyć kartę katalogową produktu lub specyfikację techniczną urządzenia/produktu, 
pozwalającego na weryfikacje parametrów technicznych i/lub ilościowych 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) 
 
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. 
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15.6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która otrzyma najwyższy wynik punktowy, stanowiący 
sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.  

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

 
 15.7.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. 
 
15.8.  Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych. 

 
15.9. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 
 
15.10 Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 28.04.2020 roku osobiście, 
mailowo na adres t.szczepaniak@firs.org.pl, telefonicznie 71 72 42 298; 506 673 799 
 
15.11 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, 
 
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 wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęty i pomoce 
w ramach projektu Szkoła Przyszłości (zapytanie ofertowe nr 8/2020/SP)/ 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 
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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 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 2E_Formularz ofertowy do zadania 5 
- Załącznik nr 2F_Formularz ofertowy do zadania 6 
- Załącznik nr 2G_Formularz ofertowy do zadania 7 
- Załącznik nr 2H_Formularz ofertowy do zadania 8 
- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. 
 


