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1) Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Lipiany
Plac Wolności 1 , 74-240 Lipiany
tel./fax. (91) 564-13-85
NIP: 853-145-65-18, REGON: 811685272
www.lipiany.pl
e-mail: umig@lipiany.pl
zwany dalej „Zamawiającym”.
2) Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010
r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2.2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia uŜyte jest pojęcie
„ustawa Pzp”, naleŜy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której
mowa w pkt 2.1.
2.3. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego http://www.bip.lipiany oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod pozycją 412582-2011 z dnia 05.12.2011 r.
2.4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została opublikowana na stronie
internetowej Zamawiającego http://www.bip.lipiany w zakładce „Informacje” pod pozycją
„Zamówienia publiczne”- Przetarg nieograniczony.
2.5. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.6. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2.7. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2.8. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm)
2.9. Podstawa prawna opracowania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r., Nr 226, Poz. 1817),
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c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796).

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu
pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Lipiany.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic
w jakości usług edukacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiot zamówienia stanowi – Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
4. Termin wykonania zmówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: w okresie od podpisania umowy, w terminie
nieprzekraczalnym do 20.01.2012 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
5.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu
warunków
udziału
w
postępowaniu
–
Załącznik
nr
3,
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – Załącznik nr 3.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3.
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2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy PZP.
5.2. Wykonawca złoŜy przygotowaną ofertę zgodnie z wymogami rozdz.10 SIWZ w terminie
i miejscu wyznaczonym w rozdz. 11 SIWZ.
5.3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną uznane przez niego jako
zgodne z wymaganiami i dokumentami postępowania przetargowego.
5.4. Oceny złoŜonych ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.
5.5. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły „spełnia” lub „nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych
w rozdz. 6 SIWZ.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa:
Oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, złoŜone na załączonym druku stanowiącym Załącznik Nr 3 do
SIWZ,
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielanie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający Ŝąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące oświadczenie:
• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
• Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczenie na język
polski.
• JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenia podane w pkt. 6.1 i 6.2.
Do przeliczenia na PLN wartość zrealizowanych zamówień wyraŜonej w walutach
innych niŜ PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy
Bank Polski z dnia składania ofert.
• Ponadto oferent winien załączyć do oferty harmonogram dostaw.
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W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta
spełniać musi następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŜdy z Wykonawców
występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
b) warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a takŜe sytuacji
ekonomicznej i finansowej w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki,
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie,
d) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego – stosowny dokument naleŜy dołączyć do
oferty,
e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych.
ZłoŜenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest moŜliwie jedynie
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoŜy wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP lub nie złoŜy pełnomocnictwa albo złoŜy wymagane przez Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub złoŜy
wadliwe
pełnomocnictwo,
Zamawiający
wezwie
go
do
ich
złoŜenia
w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złoŜenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania).
ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niŜ w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.
ZłoŜenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub
mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania skutkuje wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp).
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7. Informacja o sposobie
porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje składane przez zamawiającego i wykonawcę wymagają formy pisemnej.
7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenie, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przekazane drogą elektroniczną muszą być niezwłocznie potwierdzone
pisemnie. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego
faksem na nr podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające
komunikat „ok” uwaŜa się za doręczone prawidłowo. Adres , numer faksu oraz adres poczty
elektronicznej Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowy.
7.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych). Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
7.4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
7.5. Wszystkie załączniki załączone do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia stanowią jej integralna część.
7.6. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego w terminach określonych w art. 38
ust.1 ustawy Pzp o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zapytanie przesłane faksem naleŜy potwierdzić poprzez przesłanie pocztą oryginału pisma.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, przy zachowaniu zapisów zawartych w art. 38
ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie
(art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
7.8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych).
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7.9. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i informuje
o tym wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informacje na stronie internetowej, jeŜeli specyfikacja istotnych warunków
zamówienia jest udostępniona na tej stronie (art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych).
7.10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jak
i udostępniania materiałów do wglądu jest kierownik referatu ds. pozyskiwania środków
pozabudŜetowych, inwestycji i planowania przestrzennego, Albertyna Zaleska-Iwanow,
tel. (91) 564-10-69 wew. 105, w poniedziałek 8.00-16.00, wt-pt w godz. 7.00-15.00., pok. nr
15 a.
•
•

pisemnie na adres: Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany,
faksem na numer (91) 564-13-85.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin
związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
9.4. Odmowa wyraŜenia zgody przez Wykonawcę na przedłuŜenie terminu związania ofertą
nie powoduje utraty wadium.
9.5. W myśl art. 85 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuŜenie terminu
związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoznacznym przedłuŜeniem okresu waŜności
wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres
związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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10. Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1. KaŜdy Wykonawca moŜe przedłoŜyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza
moŜliwość składania oferty wspólnej np. konsorcjum firm czy spółka cywilna).
10.2. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej na „Formularzu oferty”
wg zał. nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyraŜa zgody na złoŜenie oferty w postaci
elektronicznej.
10.3. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo
nieścieralnym atramentem – oferta moŜe mieć takŜe postać wydruku komputerowego.
10.4. Oferta wraz z załącznikami musi być zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadać
ponumerowane strony. Strony na których Wykonawca nie składa podpisu muszą być
parafowane przez osobę/osoby upowaŜnioną/upowaŜnione do podpisania oferty.
10.5. Oferta (wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami)
winna być podpisana przez osobę/osoby upowaŜnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
10.6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
10.7. Podpisy, złoŜone przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych formularzach
zawartych w SIWZ, powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią
imienną.
10.8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez
osobę /osoby/ podpisującą ofertę wraz ze wskazaniem daty, kiedy zostały naniesione zmiany.
10.9. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz
oferty – Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.
W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje „nie
dotyczy”.
10.10. Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ
graficzny muszą zawierać wszystkie informacje ujęte we wzorze Zamawiającego.
10.11. Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Zewnętrzna koperta
będzie zaadresowana: /nazwa i adres Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące
oznaczenie:
„Oferta w przetargu nieograniczonym – Dostawa materiałów dydaktycznych
– Nie otwierać przed dniem 13.12.2011 godz. 12.10
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Na zewnętrznej kopercie nie moŜe być Ŝadnych danych o wykonawcy.
10.12. Koperta wewnętrzna powinna posiadać oznaczenie jak koperta zewnętrzna oraz nazwę
i adres Wykonawcy.
10.13. Koperty winny być szczelnie zamknięte w sposób uniemoŜliwiający zapoznanie się
z treścią oferty.
10.14. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoŜy
Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 10.11 i 10.12,
z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
10.15. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.
10.16. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzeŜonych przez Wykonawcę w sposób i zakresie określonym
w art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
W
razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, Ŝe wszelkie oświadczenia
i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeŜeń
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum lub
spółka cywilna w rozumieniu przepisów art. 860-875 Kodeks Cywilny)
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego. Umocowanie moŜe wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać
przedłoŜone oddzielnie w formie pełnomocnictwa wraz z ofertą.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce oraz termin składania

11.1. Zamkniętą kopertę zawierająca ofertę wraz z wymaganymi dokumentami naleŜy złoŜyć
w terminie do dnia 13.12.2011 r., do godz. 12.00, w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd
Miejski Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany w pok. nr 18 (sekretariat).
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11.2. Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę zgodnie z wymogami rozdziału 10.14 niniejszej SIWZ.
11.3. Ofertę złoŜoną po terminie zwraca sie niezwłocznie (bez otwierania) po terminie
otwarcia ofert.
11.4. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i informuje
o tym wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert

11.5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.12.2011 r. o godz.12.10. w siedzibie Zamawiającego
w sali nr 19 (sala konferencyjnej).
11.6. Z zawartością ofert nie moŜna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11.7. Otwarcie ofert jest jawne.
11.8. Oferty zostaną otwarte w kolejności w jakiej zostały złoŜone u Zamawiającego.
11.9. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
11.10. Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający podczas otwarcia ofert poda nazwy
(firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia i warunki płatności zawartych w ofertach.
11.11. W toku badania i oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert.
11.12. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwarciu ofert na jego wniosek
Zamawiający prześle informacje, które zostały ogłoszone przed i podczas otwarcia ofert.
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12. Opis sposobu obliczania ceny.
1) Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację
całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.
2) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.
3) Cena oferty winna być wyraŜona w złotych polskich (PLN).

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za waŜne zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
Cena –100 %
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniŜszymi zasadami:
Cena:
C = (Cn : Cob) x 100
Gdzie:
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy
Cn – najniŜsza cena ofertowa spośród złoŜonych ofert nie podlegających odrzuceniu
Cob – cena ofertowa badanej oferty
1) Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. NajwyŜsza liczba
punktów wyznaczy najkorzystniejsza ofertę.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym ustawie Pzp oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
3) JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niŜszą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
Pzp).
4) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
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13.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz z zastrzeŜeniem
pkt. 13.6 niniejszej SIWZ dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
13.3. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.4. W przypadku wystąpienia oferty zawierającej raŜąco nisko cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
13.5. Nie złoŜenie wyjaśnień przez Wykonawcę lub jeŜeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŜącą niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Podstawa sporządzenia umowy będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
przepisy Kodeksy Cywilnego, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz oferta przedłoŜona w/w przetargu. Istotne warunki umowy stanowi wzór umowy.
14.2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie
powiadomi Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego o wyborze
zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.
14.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.4. Z Wykonawcą, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa
w terminie określonym w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
14.5. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy do
czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie
odwoławcze.
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14.6. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
16.1. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego po wyborze najkorzystniejszej oferty.
16.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach
określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
16.3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
16.4. Szczegółowe postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym
Załącznik nr 5 do SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
17.1. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp i przysługują
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
17.3. Z uwagi na wartość zamówienia , która jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
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17.4. Odwołanie wnosi się do prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego
kwalifikowanego certyfikatu w terminach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

18. Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
informacja o zwołaniu zabrania wszystkich Wykonawców.

18.1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w tym teŜ niejasności i ewentualnych błędów
w dokumentacji na bazie których wyliczona jest wartość zamówienia.
18.2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień w terminach i na
zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp.
18.3. Jednocześnie pisemna treść pytań i wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej,
zamieszcza na tej stronie.
18.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest
udostępnioną na stronie internetowej, zamieszcza ja takŜe ma tej stronie.
18.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

19. Opis części zamówienia, jeŜeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (art. 36 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp).

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67
ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

21. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ( art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp).
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22. Informacja dotyczące walut obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

23. Informacja dotycząca aukcji elektronicznej
Zamawiający będzie prowadził postępowanie bez zastosowania aukcji elektronicznej.

24. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

25. Informacja dotycząca podwykonawców.
Zamawiający dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

26. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22 Pzp
Załącznik nr 4 – Oświadczenie art. 24 Pzp
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
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Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zajęć

Nazwa środka dydaktycznego
Klocki z małymi literkami
Klocki z duŜymi literkami
Zestaw sylab
Lubię ładnie pisać – ćwiczenia do kaligrafii część II
Domino sylabowe
Alfabet – litery drukowane

zajęcia dla dzieci
ze specyficznymi
trudnościami w
czytaniu i pisaniu,
w tym takŜe
zagroŜonych
ryzykiem dysleksji

Czytamy sylabami
Gry czytelnicza. Nazywanie świata cz. 1
Gry czytelnicza. Nazywanie świata cz. 2
Logico Piccolo – Ortografia
Logico Piccolo – Czytanki
Memo ortograficzne ch i h/Co tu pasuje
Memo ortograficzne u i ó/Co tu pasuje
Memo ortograficzne rz i Ŝ/Co tu pasuje
Stojak uniwersalny

Kurtyna teatralna

Dodatkowy opis
Zestaw klocków z alfabetem – małe litery
Zestaw klocków z alfabetem – duŜe litery
Zestaw dwuliterowych sylab otwartych.( 24 klocki o wym.
3,5x7 cm)
Zeszyt ćwiczeń
Zestaw dwuliterowych sylab otwartych,
Zestaw dwustronnych plastikowych tabliczek, zawierający
małe i wielkie litery oraz znaki interpunkcyjne
Autor Wiesława śaba-śabińska .
Autor Irena Majchrzak
Autor Irena Majchrzak
8 ksiąŜeczek tematycznych + 8 przesuwanych ramek z
guziczkami
5 ksiąŜeczek tematycznych + 5 przesuwanych ramek z
guziczkami
Gra planszowa
Gra planszowa
Gra planszowa
Stojak z twardej płyty w okleinie drewnianej o wymiarach
83,6 cm, wys. 140 cm i głębokości 50 cm, umoŜliwiający
powieszenie kutyny teatralnej oraz osłony dolnej i
posiadający półki
Kurtyna z przesłona dolną sceny, umoŜliwiającą
zawieszenie tabliczki z nazwą przedstawienia – do
zawieszenia na stojaku uniwersalnym

ilość
2
2
2
30
2
1
5
2
2
3
3
4
4
4
6

6
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Analiza i synteza wzrokowa
Łamigłówki słowne
Sylaby
Litery małe i duŜe
Stopniowanie

Dysleksja I

Dysleksja II

Kocham ładnie czytać pakiet 18 zeszytów
Nasadki na ołówki i kredki
Kostka z oczkami
Zadania z czytania
Ciche czytanie ze zrozumieniem dla kl. II
Ciche czytanie ze zrozumieniem dla kl. III
Przygody sowy Rozalii
Ortografia z wesołym abecadłem

Zestaw ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki
czytania i pisania. Teczka zawiera 47 kat formatu A54 z
ćwiczeniami + tekturowe elementy do układania
Zestaw 145 drewnianych kosteczek z literkami z podstawa
o wymiarach 18x18 cm.
Gra planszowa, układanka edukacyjna, 48 plakietek z
rysunkami, do zajęć z dziećmi z trudnościami w czytaniu i
pisaniu
Gra planszowa, układanka edukacyjna
Gra planszowa, do zajęć z dziećmi z trudnościami w
czytaniu i pisaniu
Ocena ryzyka dysleksji – moduł diagnostyczny dla dzieci
po I roku nauki czytania ; Litery – moduł terapeutyczny dla
dzieci w wieku 7-9 lat; Aplikacja terapeuty; Pakiet pomocy
dydaktycznych.
Ocena przyczyn i trudności w nauce czytania i pisania –
moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat ; Trening
słuchania, czytania i pisania – moduł terapeutyczny dla
dzieci w wieku 9 – 10 lat; Aplikacja terapeuty; Pakiet
pomocy diagnostycznych.
Autor Jagoda Cieszyńska
Nasadki o średnicy 7 i 6 mm przeznaczone dla dzieci które
nieprawidłowo trzymają ołówek, kredkę
12 kostek w zestawie do zabaw i gier z tworzywa
sztucznego wym 12cm
Autor: Zofia Olejniczak, Stepień Małgorzata
Autor: ElŜbieta Wujczyk, Ewa Ciagowska
Autor: Lilia WóŜek
Ćwiczenia grafomotoryczne
Zestaw dydaktyczny do utrwalania ortografii języka
polskiego w klasach I - III. Komplet zawiera elementy w
trzech kolorach przewodnich: Ŝółty dla trudności "u" - "ó",

2
2
5
5
4

1

1

1
3
12
3
2
2
2
3
17

Piramida ortograficzna P1 – pisownia ó,u,rz,Ŝ,ch,h

Tęczowe skrytki szafki

Tęczowe skrytki szafki

zajęcia dla dzieci z
trudnościami w
zdobywaniu
Gąsienice
umiejętności
matematycznych

Gruziole - Ŝetonowe gry z guzikiem

czerwony dla "Ŝ" - "rz" i niebieski dla "h" - "ch".
Kwadratowe kartoniki zawierają z jednej strony ilustrację
wyrazu a z drugiej wyraz. Na podłuŜnych tafelkach słowo
jest pokazywane w całości lub z okienkiem w miejscu danej
trudności ortograficznej.
W zestawie znajduje się 25 trójkątów. Budowanie piramidy
jest proste i odbywa się na zasadzie gry w domino, w
efekcie rozwiązania wszystkich zadań otrzymujemy
imponującą piramidę.
Szafki wykonane z płyty wykonane w pastelowych
kolorach tęczy, w środku kaŜdej skrytki półka, sprzedawana
razem z uchwytami, 9 skrytek o wymiarach 99x35x112cm
Szafki wykonane z płyty wykonane w pastelowych
kolorach tęczy, w środku kaŜdej skrytki półka, sprzedawana
razem z uchwytami, 6 skrytek o wymiarach 99x35x81cm
4 kolorowe gąsienice wykonane z bambusa łyŜki o
długości około 21,5cm . ŁyŜki z otworem nie mniejszym
niŜ 3 cm w którym umieszczono cienką gumkę ( około 1
cm) ułatwiającą nałoŜenie i utrzymanie kulki na łyŜce. 36
kulek w czterech podstawowych kolorach
ponumerowanych od 1 do 9, oraz 4 wąskie woreczki
wykonane z kolorowego materiału zakończone z jednej
strony bambusowym pierścieniem z drugiej gumką
ułatwiającą wyciskanie kulek. Bambusowa płytka z
wyciętymi otworami na specjalne Ŝetony słuŜąca do
odczytywania rytmów( 20 kolorowych Ŝetonów –
talarków),pole gry określa dołączona banda – sznurek z
ośmioma bambusowymi pierścieniami. Całość
przechowywana w wygodnej tekturowej kolorowej tubie o
dł. Około 31 cm, zakończonej plastikowymi pokrywkami..
Załączona instrukcja w języku polskim dostępny atest UE

3

2

1

2

Gra z planszami zawiera: 20 Ŝetonów duŜych w dwóch

4
18

Matematyczny bączek
Logiom układanka – owoce

Studnia Jakuba

Logiczna układanka – geometryczne kształty 2
Logiczna układanka – transport
Logiczna układanka – przybory
Logico Piccolo – Działania matematyczne
Logico Piccolo – Geometria
Logiczna układanka – zabawki

Logiczna układanka – rozmiary
Lokomotywa edukacyjna
Domino z pianki

kolorach, 2 dwustronne plansze A4, dwie dwustronne
plansze A5, 6 kartoników 8x8, 2 guziki, kostka do gry, 1
woreczek na Ŝetony
Kolorowy drewniany bączek w zestawie z drewnianą
planszą o wymiarach 22x22cm
Seria układanek, gra pobudzająca logiczno – matematyczne
myślenie, tablica o wymiarach 28.5x37cm, 24 szt. tabliczek
o wym. 4,5x6,5cm
To 60 kolorowych drewnianych drąŜków o śr. 1 cm i dł 18
cm oraz drewniana kostka z kolorowymi ściankami –
idealne do układania kształtów, figur, cyfr, znaków i form
przestrzennych
Seria układanek na róŜnym poziomie trudności oparty o
system współrzędnych, tablica o wymiarach 28,5x37 cm,
Seria układanek na róŜnym poziomie trudności oparty o
system współrzędnych, tablica o wymiarach 28,5x37 cm,
Seria układanek na róŜnym poziomie trudności oparty o
system współrzędnych, tablica o wymiarach 28,5x37 cm,
Zestaw 10 ksiąŜeczek tematycznych pomagających w nauce
liczenia i wykonywania działań w zakresie 100 oraz 6
plastikowych ramek z kolorowymi przesuwanymi guzikami
Zestaw 7ksiąŜeczek tematycznych oraz 7 plastikowych
ramek z kolorowymi przesuwanymi guzikami
Seria układanek, gra pobudzająca logiczno – matematyczne
myślenie, tablica o wymiarach 28.5x37cm, 24 szt. tabliczek
o wym. 4,5x6,5cm
Seria układanek, gra pobudzająca logiczno – matematyczne
myślenie, tablica o wymiarach 28.5x37cm, 24 szt. tabliczek
o wym. 4,5x6,5cm
Gra edukacyjna, 4 lokomotywy, 12 sztuk wagonów, 60
sztuk ładunków, 1 kostka do gry, 1 klepsydra, 12 Ŝetonów
Gra logiczna

4
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Klepsydra duŜa 1min
Klepsydra duŜa 5min
Poznajemy godziny
Plus i minus
Sudoku – liczbowa gra logiczna
Piramida matematyczna M1
Piramida matematyczna M2
Zabawne godziny
Miesiące i pory roku
Wesołe miasteczko – matematyka na wesoło
ZOO – matematyka na wesoło
Fabryka zabawek – matematyka na wesoło
Niezwykłe wakacje – matematyka na wesoło
Układanka – poznajemy cyferki
Przestrzenne modele
Zegar

Waga Junior z misiami
Miarki elastyczne
Mistrz mnoŜenia
Aby polubić matematykę

Wymiary 14,5x8 cm
Wymiary 14,5x8 cm
Gra planszowa
Układanka matematyczna z obrazkami , które wprowadzają
działania dodawania i odejmowania w zakresie do 10.
Wymiary po ułoŜeniu 8,5x8,5 cm
Gra logiczna
Zestaw 36 trójkątów do budowy piramidy matematycznej
Zestaw 49 trójkątów do budowy piramidy matematycznej
Gra planszowa, plansze o wymiarach 43x23,5 cm, zawiera
kartonowe Ŝetony, karty zadaniowe
Gra planszowa
Gra edukacyjna
Gra edukacyjna
Gra edukacyjna
Gra edukacyjna
W drewnianym pudełku z trzema przegródkami ułoŜone są
klocki z obrazkami liczby i ich odniesienia w postaci
kropek oraz przedmiotów
10 dwustronnych kart z tworzywa o wymiarach:15x21 cm
Wygodny stojący, mały zegar do pracy indywidualnej
dziecka z zaznaczonymi godzinami i minutami;
wysokość11 cm
Waga posiada 2 wyjmowane przeźroczyste pojemniki z
podziałką i pokrywkami z akrylu z 24 misiami o wgach
12g, 6g i 3 g. Wymiary wagi dł.37 cm, wys. 14 cm
Wykonane z elastycznego przeźroczystego tworzywa o
długości 1 m z podziałką cm oraz zwierząt
Gra memory, 70 kartoników ze sztywnej tektury
Zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I – III
szkoły podstawowej, mających specyficzne trudności w
uczeniu się matematyki
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Wierszyki, rymowanki

Teatrzyk wykonany ze sklejki moŜe teŜ po odwróceniu być
sklepikiem. Po stronie sklepiku znajduje się 6 przegródek
oraz dwie szufladki
Liczydło stojące o wymiarach 85x120 cm z
dwukolorowymi koralikami
Makatka przeznaczona do działań matematycznych i do
nauki tabliczki mnoŜenia
240 kartoników ze znakami i cyframi
Zestaw matematyczny z kartami zadań, zawiera 716
liczmanów, 12 dwustronnych kart o wym. 28x21,5cm, 3
ruletki, kostka z cyframi, 6 miseczek do sortowania
Kolorowe elementy wykonane z grubej sklejki, 80
liczmanów 10x8,5cm (po 10 z kaŜdego typu), 42 tafelki z
liczbami od 0 do 20, 18 tafelków ze znakami, 140
magnesów samoprzylepnych w zamykanym pudełku
Kolorowe elementy wykonane z grubej sklejki, 80
liczmanów 10x8,5cm (po 10 z kaŜdego typu), 42 tafelki z
liczbami od 0 do 20, 18 tafelków ze znakami, 140
magnesów samoprzylepnych w zamykanym pudełku
Szafki wykonane z płyty wykonane w pastelowych
kolorach tęczy, w środku kaŜdej skrytki półka, sprzedawana
razem z uchwytami, 9 skrytek o wymiarach 99x35x112cm
Multimedialne oprogramowanie do diagnozy i terapii
logopedycznej, pakiet poszerzony
Multimedialny program zawierający 26 gier
wspomagających i uatrakcyjniających terapię
logopedyczną, poprzez rytmikę mowy, modulację głosu,
intonację i redukcję zaburzeń fazy wydechowej
Logico piccolo – zestaw 3 ksiąŜeczek edukacyjnych z
ramkami
Autor Krystyna Datku-Czerniak

1

Koło fortuny

Gra edukacyjna – doskonaląca kontrolę oddechu i ćwicząca

1

Teatrzyk wielofunkcyjny
Liczydło stojące
Makatka edukacyjna – domek
Zestaw kartoników do tabliczki mnoŜenia
Wielki zestaw do sortowania

Magiczne liczmany i cyfry do demonstracji-zestaw z
truskawką

Magiczne liczmany i cyfry do demonstracji-zestaw z
jabłuszkiem

Tęczowe skrytki szafki
zajęcia
logopedyczne dla
dzieci z
zaburzeniami
rozwoju mowy

eduSensus Logopedia

Logo – gry

Logopedia

1
1
1
1
1

1

1

2
1

1

1
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Łamigłówka logopedyczna
Jak Ŝyrafa szyję myje
Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami
Gra planszowa Ślimak – czterolistna koniczyna
Zestaw logopedyczny Piotruś
Radosne r
Bezpieczne lusterko do trzymania
Turbinka logopedyczna

Dmuchane lotto

Rozwijamy mowę i myślenie dziecka zestaw 1

Rozwijamy mowę i myślenie dziecka zestaw 2
Gimnastyka buzi i języka
Gra min

Mikrofon MP3

mięsnie o obrębie jamy ustnej
Gra dla dzieci, składająca się z dwóch plansz
Szumiące zagadki logopedyczne
Autor: Jagoda Cieszyńska. Historyjki obrazkowe z
tekstami,
Gra edukacyjna, zawierająca 2 gry do pracy z dziećmi z
zaburzeniami mowy
Pakiet zawiera 8 talii kart o wym. 5,3x8,5cm
Ćwiczenia wspomagające wywoływanie głoski r i ja
utrwalające, do ksiąŜki dołączone dwie gry: memory i gra
planszowa
Bezpieczne lusterko o powierzchni 24x13 oprawione w
miękką, trwałą piankę, wymiar lusterka 54,5x24,5x3cm
Gra logopedyczna, dwie obręcze z obrazkami o róŜnym
stopniu trudności
Gra logopedyczna, podstawa z tworzywa sztucznego o wym
22x32x10 składająca się z dwóch części, 4 dwustronne
karty z obrazkami, piłeczka do tenisa stołowego, 36
Ŝetonów
Gra typu Memory i Piotruś, dwa zestawy talii kart o róŜnej
tematyce, w kaŜdej talii po 13 par obrazków. Gra wspiera
rozwój myślenia, słuŜy do ćwiczeń logopedycznych
Gra typu Memory i Piotruś,. Gra wspiera rozwój myślenia,
słuŜy do ćwiczeń logopedycznych. Zestaw II zawiera karty
cz.1 ubranie, cz. 2 pojazdy, dodatki, zwierzęta w zoo, lesie
Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych, IV
zestawy po 10 kart wym. A5 lub 9x9
Pomoc do ćwiczeń logopedycznych, naśladowanie min
okazanych na duŜych zdjęciach – 32 zdjęcia o wym. 21x15,
4 plansze i 2 kartoniki

1
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Mikrofon z moŜliwością nagrywania i odtwarzania (30
minut) dźwięków; z moŜliwością podłączenia do komputera

1
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Tęczowe skrytki szafki

Tęczowe skrytki szafki

Puzzle ortograficzne kwiatki
zajęcia
socjoterapeutyczne i
psychoedukacyjne
– zaburzenia
komunikacji
społecznej

Karty – szkoła
Tablica welurowa

Ekspresja – układanka

Wyrazy twarzy
Piłeczki z buźkami
Bajki dodają odwagi
Dzielna Emilka
Bajkoterapia
Biblioterapia w praktyce
Problemy

i przeniesienia danych na dysk
Szafki wykonane z płyty wykonane w pastelowych
kolorach tęczy, w środku kaŜdej skrytki półka, sprzedawana
razem z uchwytami, 9 skrytek o wymiarach 99x35x112cm
Szafki wykonane z płyty wykonane w pastelowych
kolorach tęczy, w środku kaŜdej skrytki półka, sprzedawana
razem z uchwytami, 6 skrytek o wymiarach
66,5x35x112cm
Komplet zawiera ćwiczenia, które kształcą umiejętność
poprawnego pisania wyrazów z: ó, u, rz, Ŝ, ch, h niewymiennymi. Dodatkowym elementem, wspierającym
proces zapamiętywania, są obrazki znajdujące się na
planszy ilustrujące kolejne wyrazy z trudnościami
ortograficznymi.
27 kartoników wym 15x15 z rysunkami raz 27 pasków
8x45cm z zasadami i konsekwencjami
wym.100x69cm do przypinania pasków zaopatrzonych w
rzepy
Gra wykonana z drewnianych tabliczek, zawiera 18
elementów z których da się ułoŜyć 6 twarzy wyraŜających
konkretne emocje, do zestawu dołączone 3 drewniane
kostki z rysunkami części twarzy
Komplet 48 zdjęć o wymiarach 10,5x13,5 cm na których
pokazane SA dzieci przeŜywające róŜne emocje
W zestawie 6 piłek śr. 15 cm przedstawiających róŜne
emocje
Autor: Schieder Brigitta
Autor: Elizabeth Zoller
Red. Katarzyna Szeliga
Poradnik dl nauczycieli wychowawców i terapeutów pod
red. Eweliny Koniecznej
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Sześć historyjek do których dołączono 10 kart, które
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Jak odegrać emocje
Prawa małych i duŜych
Podręcznik dobrych manier dla dzieci
Naucz się dobrych manier
Jestem grzeczny

Karty – ostroŜność i bezpieczeństwo

Wartości w Ŝyciu rodziny
Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
Rozwiązywanie konfliktów w szkole

obrazują rozwiązywanie problemów
Plansza z instrukcją wyjaśniającą na czym polegają
poszczególne metody rozładowywania wybranych emocji,
wym planszy 68x48cm
Autor: Joanna KrzyŜanek
Autor: Torasso Fernanda Bianchero, Negrin Maria Adelaide
Autor: Merz Christine, Gotzen-Beek Betina
Gra edukacyjna, zawierająca karty ilustrujące zachowania
poprawne oraz niewłaściwe, 34 kart o wym. 9x9
Karty z rysunkami ukazujące róŜnego rodzaju sytuacje, a w
nich poŜądane i niepoŜądane zachowania dzieci. Pomoc
wspiera prowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa
dzieci. Karty na odwrocie zawierają system samokontroli.
• 34 karty,
Autor: Laura Blanco, Silvia Carbonell

1
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Autor: Maria Walczakowska – Dutka

1

Obrazki przedstawiające sytuacje problemowe, 30 kart z
ilustracjami o wymiarach 16,6x13,3, zawiera 7 historyjek

1

Wspomaganie dzieci nieśmiałych przez wizualizacje i inne
Autor: Gładyszewska – Cylulko Joanna
techniki arteterapii

1

Program terapeutyczny dla dzieci z zespołem
nadpobudliwości psycho ruchowej

Autor: Piotr Pawlak

1

Najpiękniejsze zabawy świata
Alfabet emocji

Autor: Oriol Ripoll
Zestaw 6 tablic demonstracyjnych formatu A3

1
1

Tęczowe liny

komplet 7 kolorowych lin o łącznej długości nie mniejszej
niŜ 15 metrów. Wykonane z trzech warstw o splocie lewo i
prawo stronnym, średnicy nie mniejszej niŜ 12 mm Długość
lin od najkrótszej do najdłuŜszej powinna mieć nie mniej

1
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Kurtyna teatralna
Zestaw pacynek Czerwony Kapturek
Magnetyczne historyjki
Łezka relaksacyjna
Piłka masująca
Zestaw sportowy z namiotem
Tęczowe skrytki szafki

Tęczowe skrytki szafki

Ślimak – pamięć i działanie

niŜ 90 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm, 240 cm i 540
cm. KaŜda lina posiada dwa końce zakończone klipsem z
magnesem, który pozwala na szybkie łączenie liny w całość
lub połączenie kolejnych lin tworząc róŜne formy. Pozwala
na układnie wzorów, tworzenie liter duŜych i małych,
kształtowanie lateralizacji chody kombinowane
usprawniania szybkości ruchu ręki. Dołączona instrukcja w
j. polskim.
kurtyna teatralna na stojak uniwersalny o wymiarach
szerokość 83,6 cm i wysokość 140 cm o
Zestaw 4 pacynek do bajki „czerwony Kapturek”
3 plansze magnetyczne, 8 sześcioelementowych historyjek
(48 obrazków o wymiarach 6x7 cm) oraz scenariuszy zajęć
Wykonana z kolorowej tkaniny i wypełniona granulatem
poduszka do wypoczynku dla dzieci
Miękka piłka o średnicy 55 cm posiadająca specjalne
wypustki
Zestaw sportowy z do gry w klasy, mini-koszykówkę i
rzutu do celu
Szafki wykonane z płyty wykonane w pastelowych
kolorach tęczy, w środku kaŜdej skrytki półka, sprzedawana
razem z uchwytami, 9 skrytek o wymiarach 99x35x112cm
Szafki wykonane z płyty wykonane w pastelowych
kolorach tęczy, w środku kaŜdej skrytki półka, sprzedawana
razem z uchwytami, 6 skrytek o wymiarach
66,5x35x112cm

Gra wykonana z drewna bukowego. Plansza stanowi
okrągły klocek, o średnicy nie mniejszej niŜ 14 cm i
wysokości nie mniejszej niŜ 5 cm z opływowymi
kształtami. Na spodzie po środku klocka gry umieszczona
wypustka, która umoŜliwia okręcanie planszy. Na wierzchu 25
klocka znajduje się 47 otworów ułoŜonych spiralnie o

1
1
1
3
4
1
1

1

2

Stadion piłkarski

Mikroskop z wyświetlaczem

Pojemniki do obserwacji
zajęcia rozwijające
zainteresowania
uczniów wybitnie
Lupy
szczególnie
uzdolnionych – w
świecie
Preparaty mikroskopowe

głębokości przynajmniej 4 cm, do których w czasie gry
wkłada się drewniane brązowe kołeczki ( w zestawie
przynajmniej 70 szt.). Gra pozwala na działanie w grupie
nawet 10 osób równocześnie, uczy komunikacji i
prawidłowych relacji z rówieśnikami.
Plansza pola stadionu piłkarskiego wykonana z płyty
pilśniowej o wymiarach nie mniejszych niŜ dł. 65cm,
szer.35cm i wys. 8cm , wadze nie większej niŜ 2,6kg.
WzdłuŜ dwóch linii pola umieszczone specjalne metalowe
rurki, na których zamontowane są cztery wygodne uchwyty
w dwóch kolorach. Uchwyty zakończone specjalną gałką
moją moŜliwość wykonania ruchu obracania się nawet o
360 stopni we wszystkich kierunkach dół, góra, bok.
PodłoŜe uchwytów oklejone filcem co pozwala na
wykonywanie płynnych ruchów. Gra zespołowa ćwicząca
koordynację wzrokowo – ruchową, celność i precyzję
ruchu, pozwala na chwilę odpręŜenia i rozluźnienia. Do
wykorzystania w pracy indywidualnej- ćwiczenia
kierunków i wykonywania zadań wg poleceń nauczyciela
równocześnie z nim wykonując zadanie. Dołączona
instrukcja w języku polskim
Pomoc do przygotowania i prowadzenia lekcji przyrody,
powiększenie 150x, 300x,600x, w zestawie 11 akcesoriów,
wys. 25 cm
Zamykane pojemniki do obserwacji małych obiektów w
przyrodzie w zestawie 6 sztuk plus podstawa, wymiary 1
pojemnika wys.4,5cm, śr. 4,8 cm wymiary podstawy
15,4x10,5 cm
Wykonane z kolorowego tworzywa, w zestawie 3 sztuki o
wym. 19 cm długość

2

4

2

2

6 profesjonalnie wykonanych preparatów mikroskopowych
1 szt
po 2 szt.
zoologia
26

eksperymentów i
doświadczeń
przyrodniczych

1 szt
botanika
Akcesoria do mikroskopu

Interaktywny organizm człowieka

Drzewo demonstracyjne

Zestaw do recyklingu

Kieszonkowy mikroskop z lunetką
Podręcznik eksperymentów
Magnetyczne podkowy
Kolorowe ciecze
Wybuch wulkanu
Zestaw odkrywcy

Podwójna lupa
Magiczne okulary
Zęby i szczoteczka

6 gotowych preparatów, 5 eksponatów do przygotowania
preparatów i 23 akcesoria.
Zestaw płaskich modeli ciała człowieka z interaktywnymi
przyciskami, po naciśnięciu których przedstawiane są
podstawowe informacje. Wiedza ta sprawdzana jest za
pomocą quizu z 1000 pytań.
Zestaw kartonowych elementów do ułoŜenia drzewa o
wymiarach 110x165 cm
Zestaw pojemników (14,5x12cm) do doświadczeń
biologicznych procesu degradacji materiałów w ziemi raz
po 6 próbek: miedzi, aluminium, cyny, plastiku i
kartoników
Poręczne urządzenie w kształcie teleskopowego wskaźnika,
powiększenie mikroskopu wynosi 30 razy a lunety 8 razy
Autorzy: R. Bigazzi, E. Busa
Kolorowe podkowy magnetyczne o wym. 6-12,7cm 6 stuk
Zestaw do eksperymentów polegających na mieszaniu
kolorów. Zestaw zawiera 3 fiolki z pudrem, 4 próbówki,
dozownik, 4 menzurki, łyŜeczkę, kartę kolorów.
Zestaw obrazujący wybuch wulkanu

1
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Zestaw zawiera pojemnik plastikowy z rączką , siatkę, lupę,
pęsetę
Dno lupy wyposaŜone w siatkę pozwalającą określić
wielkość modelu, ruchome wieczko zapewnia powiększenie
x2 i x4 śr. Szkła 45 0 30 mm r
Okulary o wym. 14x15 cm z ruchomymi kolorowymi
wkładkami (szkiełkami)
Zestaw do prezentacji higieny jamy ustnej – szczoteczka
36mm, plastikowa otwierana szczęka (24x19x14 cm)

2
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Stacja pogody
Podziemny odkrywca

Przybornik małego przyrodnika

Mikroskop uniwersalny
Preparaty do mikroskopu
Przyrodnicze odkrycia układanka
Warsztat mieszania kolorów
Tęczowe skrytki szafki
Laboratorium - ekologia
Przygody z meteorologią – 31 doświadczeń
Plansza drzewo

Pierwsze kroki z magnesem
Sekrety elektroniki,
Igła magnetyczna
Zestaw do eksperymentów technicznych

Pomoc do obserwacji lwisk pogodowych, wysokość 116 cm
Małe laboratorium do obserwacji rozwoju podziemnej
części rośliny i zachowań mieszkańców ziemi – np.
dŜdŜownic
zestaw 6 małych pojemniczków z przykrywką ze szkłem
powiększającym. Materiał wykonania- przezroczysty
plastik pozwalający na długofalową obserwację procesów
przyrodniczych
WyposaŜony w podświetlasz na baterię, z moŜliwością 300
krotnego powiększenia. Wymiary mikroskopu: wysokość
24 cm ; podstawa 6,5x11,5 cm
Zestaw 12 preparatów (zoologia i botanika)
Zestaw zawiera 5 dwustronnych plansz 27x42 cm, 200
kartoników z fotografiami
4 próbówki, stojak,3 miarki, pipeta, 1łyŜka, 1 koło barw
Szafki wykonane z płyty wykonane w pastelowych
kolorach tęczy, w środku kaŜdej skrytki półka, sprzedawana
razem z uchwytami, 9 skrytek o wymiarach 99x35x112cm
Zestaw do wykonania 150 doświadczeń

1
1

2

2
2
1
2
1
1
1

Elementy z kartonu umoŜliwiające złoŜenie duŜego drzewa
wymiary 110x165, pomoc edukacyjna
Zestaw do opracowania magnetycznych doświadczeń, 16
eksperymentów, dwa obudowane magnesy, super magnes,
zestaw pływających magnesów, pierścienie magnetyczne,
kompas, magnes podkowa
ponad 500 eksperymentów z zakresu elektroniki
Model kompasu do doświadczeń magnetycznych, długość
igły 7,5cm
Zestaw zawiera labirynt elektryczny, latającą piłkę, mini
odkurzacz, dmuchawa do baniek mydlanych, latający talerz,
filtr kolorów, dwie ruchome postacie

1

1
5
1
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Marakasy drewniane
Tamburyn
Bębenek drewniany
zajęcia rozwijające Talerzyki z rączką
zainteresowania Dzwonki chromatyczne
uczniów wybitnie
Deszczowy kij
szczególnie
uzdolnionych – Flet prosty drewniany
artystycznie
Szafka na instrumenty muzyczne
Wstęgi gimnastyczne
Bębny Bongo
10 dzwoneczków z rączką
Kastaniety z rączką
Trójkąt muzyczny
Cymbałki
Mikrofon MP3
Bębenek marsz
Tamburyn z rączką
Pałeczka z dzwonkami
Torba z instrumentami

Mały bęben conga
Gitara akustyczna
Wielka muzyczna makatka z zestawem nut
Mały bębenek indonezyjski

Drewniane w tym 2 szt. wymiary 15,2x5,3x5,3cm
Wymiary 21x21x4,2cm
Wymiary 20x20x10cm z pasem do wieszania na szyi
Wymiary 23,5x5.5x4cm
27 tonowe wym. Podstawy 42x24cm
Instrument w formie przezroczystej rury wypełniony
kolorowymi zabawkami i koralikami
Wykonany z drewna wym. 32x3x3cm
Kolorowa szafka na kółkach wym. 56x85x38 cm
Zestaw wstęg do ćwiczeń
Wykonany z drewna, membrana z naturalnej skóry, śr,
bębnów 15 i 17,5 cm
Wymiary 10x8,5cm
Wym.9,2x6cm
Wymiary 10cm, młotek dł.12,3cm
Instrument plus pałeczki dl. 34cm
Wbudowana karta pamięci 128mB oraz łącze USB do
komputera
Wykonany ze sklejki powleczony skórą owczą 20x15cm
16 par talerzyków wym. 21,5x19cm
Wymiary 20x6x6cm
Torba z zestawem instrumentów: tamburyn z membraną,
guiro meksykańskie, podwójny tonblok, tarka guiro,
podwójny tanblok z tarką, drewniany tanblok, drewniane
pudełko akustyczne, kołatka, marakasy, kastaniety i trójkąty
Wykonany z drewna, membrana z naturalna naciągana na 4
śrubki, śr. 28cm i 20 cm
Siodełko 48mm, gryf 48cm
Cztery wszyte pięciolinie, wymiar 90x190cm
Wykonany z drewna obciągnięty skórka z jednej strony,
wys.5,5cm , śr. 4,5cm

4
3
3
3
1
1
10
1
6
1
15
10
4
4
1
2
2
2
1

1
4
1
1
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Zestaw perkusyjny na listwie
Tęczowe skrytki szafki
Spadochron chusta

6 instrumentów wys.25,5cm listwa wym. 46x6,5cm
Szafki wykonane z płyty wykonane w pastelowych
kolorach tęczy, w środku kaŜdej skrytki półka, sprzedawana
razem z uchwytami, 9 skrytek o wymiarach 99x35x112cm
Spadochron edukacyjny

1
1
1
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Załącznik nr 2

………………………….

(miejscowość i data)
OFERTA
Gmina Lipiany
Plac Wolności 1
74-240 Lipiany

Nazwa Wykonawcy (Wykonawców)
………………………………………………………………………………………
adres: ……………………………………………………….……..…………….…
kod i miejscowość: ………………………………………………..….…………....
województwo/powiat: ……………………………………………….…………….
nr regon: …………………………………………………………………….……..
nr NIP: ………………………………………………………………………….….
e-mail: ………………………………………………………………………………
numer kierunkowy: ………….. nr tel.: ……………. nr faksu: ………………...
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie o nazwie: Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn.:
„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Lipiany” oferujemy
realizację przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
za cenę ofertową:
brutto: ………………… zł.
słownie: …………………………………………………………………
cena zawiera podatek VAT w wysokości ….. % tj. ……………….zł.
słownie: …………………………………………………………………
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1. Zamówienie
stanowiące
przedmiot
niniejszego
postępowania
wykonamy
w terminie …………..dni od dnia podpisania umowy.
2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
oraz projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki
w nich zawarte.
3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany
w SIWZ.
4. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przewidujemy powierzyć
podwykonawcom
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oferta została złoŜona na ……….. stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr ….. do nr ….. .
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ………………………………………………………….
2) ………………………………………………………….
3) ………………………………………………………….
Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, Ŝe załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złoŜenia oferty (art. 297 k.k.)

.........................., dnia................................

.......................................................
(Pieczęć i podpis upowaŜnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
/nazwa i adres Oferenta/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zgodnie z art. 22 ust.1.i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) oświadczam, Ŝe spełniam
warunki udziału w postępowaniu oraz, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania
o zamówienie dotyczące postępowania w sprawie, „Dostawy materiałów dydaktycznych”
co oznacza, Ŝe:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadam wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24
ustawy Pzp.

W przypadku składania oferty wspólnej, kaŜdy ze wspólników musi złoŜyć powyŜsze
oświadczenie.
..............................
(miejscowość, data)

........................................................
(podpis pieczątka)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ
..........................................................
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę materiałów dydaktycznych
oświadczam/my, Ŝe nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

.........................., dnia................................

.......................................................

(Pieczęć i podpis upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 5
UMOWA

Zawarta w dniu .................. 2011 roku w Lipianach pomiędzy Gminą Lipiany, Plac Wolności
1, 74-240 Lipiany zwaną dalej “ZAMAWIAJACYM” reprezentowanym przez:
Krzysztofa Ireneusza Boguszewskiego – Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie
Krzysztofa Walerowskiego - Skarbnika Gminy
a.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
(REGON ............................)
zwanym dalej “WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:
..........................................................................
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia ………… na
wykonanie zadania: Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn.:
„Indywidualizacja
nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Lipiany”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic
w jakości usług edukacyjnych została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zleca,
a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały dydaktyczne zgodnie ze złoŜoną
ofertą.
2. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia określa niniejsza umowa oraz
stanowiące integralną jej część: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta
Wykonawcy.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę umowną w
wysokości:
brutto: ………………… zł.
słownie: …………………………………………………………………
cena zawiera podatek VAT w wysokości ….. % tj. ……………….zł.
słownie: …………………………………………………………………
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2. Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty przedłoŜenia faktury Zamawiającemu.
§3
Strony ustalają termin realizacji zamówienia do ………………………….

§4
W przypadku niewykonania dostawy Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar
umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za:
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5% wartości umowy za kaŜdy
dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być
dokonany.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do zatwierdzonych terminów w
wysokości 0,5% wartości umowy za kaŜdy dzień zwłoki,
b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokości 0,5% wartości umowy za kaŜdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

§5
1. Strony będą dąŜyły do ugodowego załatwienia sporów wynikających w trakcie realizacji
niniejszej umowy.
2. W razie niemoŜności osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§6
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na
piśmie pod rygorem niewaŜności.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaŜności taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,
jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian
wynikła z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
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§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa zamówień publicznych.

§8
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Kontrasygnata
Skarbnika Gminy Miasta
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