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Wiślica, dnia 18.03.2015 roku 
Znak sprawy: OR. 271.2.2015  
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR. 271.2.2015. 
Nazwa zadania: DoposaŜenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych 
w Gminie Wiślica 
 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze 
środków Europejskiego funduszu Społecznego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddzialanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej, Projekt doposaŜenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach 
podstawowych w Gminie Wiślica.   
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Gmina Wiślica 
Adres zamawiającego: ul. Okopowa 8 
Kod Miejscowość:  28-160  Wiślica 
Telefon:  41 3690900 
Faks:  41 3690901, 41 3792128 
Adres strony internetowej:  www.wislica.pl 
Adres poczty elektronicznej:  urzad@ug.wislica.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka 
Sejmu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, wraz ze zmianami 
opublikowanymi w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2013 r. poz. 423, a 
takŜe wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące 
przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 282 poz. 1692), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1735). 

 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
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poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 

- 46 Prawa zamówień publicznych. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
    
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1.1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę 
wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 5.  

 

1.2. KaŜdy z wykonawców moŜe złoŜyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. 

  

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. DoposaŜenie oddziałów przedszkolnych 
przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wiślica. 

 
2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1 
Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych . 
Przedmiotem zamówienia jest doposaŜenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Skotnikach 
Dolnych. Zakres zadania obejmuje dostawę i montaŜ urządzeń zabawowych wielofunkcyjnych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6a do SIWZ 
 
2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2  
Dostosowanie pomieszczeń w dwóch szkołach podstawowych poprzez dostosowanie toalet. 
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie toalet do potrzeb dzieci młodszych w dwóch 
szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Wiślica. Zakres zadania obejmuje: 
dostawę wraz z montaŜem misek ustępowych, desek sedesowych, luster łazienkowych, 
podajników na mydło, podajników na papier toaletowy podestów dziecięcych, szczotek do WC, 
umywalek łazienkowych, baterii łazienkowych, podgrzewacza wody. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6b do SIWZ 
 
2.3 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 3  
WyposaŜenie  oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania czystości, 
doposaŜenie kuchni, rolety okienne. 
Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Dostawa i montaŜ urządzeń do utrzymania czystości w pomieszczeniach takich jak: 
odkurzacze przemysłowe, pralkę. 
2. DoposaŜenie kuchni poprzez dostawę i montaŜ zmywarki z funkcją wyparzania, stołów, szaf, 
półek, wózka dwupółkowego, garnków, wyparzacza do jajek, patelni, pojemników 
termoizolacyjnych. 
3. Dostawa i montaŜ rolet okiennych.   
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6c do SIWZ 
 
2.4 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 4  
WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne. 
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Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 
2. Dostawa wyposaŜenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi. 
3. Dostawa i montaŜ mebli do wyposaŜenia szatni. 
4. Dostawa wyposaŜenia wypoczynkowego. 
5. Dostawa i montaŜ mebli oraz wyposaŜenia sal przedszkolnych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6d do SIWZ 
 
2.5 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 5 
WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT 
Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Dostawa sprzętu ICT wraz z oprogramowaniem. 
2. Dostawa sprzętu audiowizualnego. 
3. Dostawa tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem 
4. Dostawa kserokopiarki. 
5. Instalacja ww. sprzętu, oprogramowania oraz szkolenie w zakresie podstawowej obsługi 
dostarczonych urządzeń i programów 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6e do SIWZ i Załącznik Nr 7 
do SIWZ. 
 
Uwaga!!! 
 
Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 
art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie 
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.  
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne pod warunkiem spełniania tego samego 
poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak 
produkty opisane w przedmiocie zamówienia.  
W przypadku wystąpienia nazw własnych lub handlowych naleŜy rozumieć, Ŝe dopuszcza się 
materiały i urządzenia o takich samych parametrach lub równowaŜnych właściwościach i 
parametrach, lecz nie gorszych niŜ określone. W przypadku zaproponowania produktu 
równowaŜnego wymaga się, aby odpowiadał on pod względem jakości, trwałości i 
funkcjonalności wyrobom przedstawianym w opisie przedmiotu zamówienia.  
Wszystkie wskazania z nazwy urządzeń występujących w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz załącznikach do niej naleŜy rozumieć, jako określenie wymaganych 
minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, Ŝe zgodnie z 
art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub 
równowaŜne”. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie urządzeń równowaŜnych 
opisanych w SIWZ, jest zobowiązany wykazać, Ŝe oferowane urządzenia spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego.  
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
37535200-9 WyposaŜenie placów zabaw 
39161000-8 Meble przedszkolne 
39141000-2 Meble i wyposaŜenie kuchni 
30236000-2 RóŜny sprzęt komputerowy 
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32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 
37500000-3 Gry i zabawki, wyposaŜenie parków zabaw 
37520000-9 Zabawki 
39713430-6 Odkurzacze 
39515400-9 Rolety 
44112200-0 Wykładziny podłogowe 
39530000-6 Dywany, maty i dywaniki 
44411000-4    Wyroby sanitarne 
39715100-8    Elektryczne podgrzewacze wody 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych 
 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 
więcej niŜ 20% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z 
przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 7) 
ustawy- Pzp. 
 

6. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części 
zamówienia podwykonawcom: 
1) Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W 
takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

2) Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, które wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1.  

3) JeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, iŜ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia 

4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

 
7. Wymagania stawiane wykonawcy: 
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
7.2 Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
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niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
7.6 Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń i 
uprzedniego uŜywania tzn. Ŝadna część składająca się na dany materiał nie moŜe być wcześniej 
uŜywana, musi pochodzić z bieŜącej produkcji.  
7.7 Wszystkie pomoce  dydaktyczne winny spełniać wymagania norm. Produkty, które tego 
wymagają winny posiadać odpowiednio niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, 
świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.  
 
 
8. Wymagania organizacyjne 
1) Przedmiot umowy zostanie dostarczony do szkół  na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
2) Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym 
tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00. 
3) Obowiązek przedłoŜenia kosztorysu ofertowego będzie wymagany od Wykonawcy, który 
złoŜy najkorzystniejszą ofertę na wybrane zadanie lub zadania.    
 
9. Wymagania dot. gwarancji 
Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot umowy gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od 
dnia odbioru przedmiotu umowy, chyba, Ŝe gwarancja Producenta jest dłuŜsza, to na ten okres. 
 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
1. Dla zadania nr 1: Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 
-do 15 maja 2015 roku. 
 2. Dla zadania nr 2: Dostosowanie pomieszczeń w dwóch szkołach podstawowych poprzez 
dostosowanie toalet – do 15 czerwca 2015 roku 
 3. Dla zadania nr 3: WyposaŜenie  oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania 
czystości, doposaŜenie kuchni, rolety okienne – do 15 czerwca 2015 roku 
4. Dla zadania nr 4: WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne – do 15 
czerwca 2015 roku.  
5.  Dla zadania nr 5: WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT– do 15 czerwca 
2015 roku. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
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przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ . 
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ 
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ 
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. 
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 2, odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
4. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu   weryfikowanie 
zdolności wykonawcy do naleŜytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy 
nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału 
w postępowaniu. 
5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą. 
 
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 
1) jest niezgodną z ustawą. 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem 
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów, 
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8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 
 
9. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezaleŜna od siebie. Odrzucenie oferty 
wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w 
zakresie innego zadania. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę-  Załącznik Nr 1 do 
SIWZ  
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ 
A.3) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych  - 
Załącznik Nr 4 do SIWZ 
A.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
A.5) Załącznik Nr 6e do SIWZ dla Zadania Nr 5 - WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych 
w sprzęt ICT oraz Załącznik Nr 7 do SIWZ TABELA RÓWNOWA śNOŚCI w przypadku 
składania oferty na Zadanie Nr 5 lub między innymi na Zadanie Nr 5. 
 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące 
dokumenty: 
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
B.2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych- Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
 
C) W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty: 
Zamawiający nie wymaga dokumentów.  
 
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 
ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty: 
Zamawiający nie wymaga dokumentów.  
 
E. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
E.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.B.1), składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 
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1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
E.2) JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „E.1)", zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem - wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach określonych w pkt. „E.1)". 
E.4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŜe 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 
 
F. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 
F.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
F.2) Stosowne pełnomocnictwo / upowaŜnienie wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych 
przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie - naleŜy załączyć do oferty. 
Pełnomocnictwo naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
F.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt A.3), B.1), B.2), 
dla kaŜdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 
G. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty naleŜy dołączyć 
następujące dokumenty: 
Zamawiający nie wymaga dokumentów  
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
H.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do 
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
H.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane 
przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
H.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.. 
H.4) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
H.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. H.6), kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z 
tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
H.6) JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na 
zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
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zobowiązany jest wykazać, Ŝe w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złoŜenie razem z ofertą dokumentów 
wymienionych w pkt. A.3) oraz pkt. od B.1) B.2)dotyczących kaŜdego z tych podmiotów. 
H.7) JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na 
zasobach innych podmiotów w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla naleŜytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 
do oferty naleŜy dołączyć dokumenty dotyczące: 
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami  
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego naleŜy kierować na: 

Gmina Wiślica 
Ul. Okopowa 8 
28-160 Wiślica. 

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami: 
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 41 3792128 lub 41 
36 90 901 
b) Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej: urzad@ug.wislica.pl 
3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający moŜe się zwrócić o 
ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów. 
 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 
1) Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- Marek Gaweł tel. (41)  3690903 - w sprawach proceduralnych i w sprawach merytorycznych: 
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 
2) Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną jest: Marek Gaweł tel. (41)  3690903 
 
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1) wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niŜ na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeŜeniem pkt.2). 
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2) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niŜ do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu 
składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający moŜe pozostawić wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji bez rozpoznania. 
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej  ug.wislica.pl    
5) Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 
6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
 
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej ug.wislica.pl   
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
równieŜ pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 
4) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian 
w ofertach, jeŜeli będzie to niezbędne. 
5) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłuŜając jednocześnie termin 
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli spełnione zostaną 
przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację 
o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ug.wislica.pl   
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
IX. Termin zwi ązania ofertą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. od dnia  26. 03.2015 roku 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
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zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
4. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 

5. 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. 

 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty. 

9) Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim 
przypadku zobowiązany jest wykazać, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, a takŜe wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający 
zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie 
będzie ujawniał. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji i dokumentów, których 
jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a 
pełnomocnictwo / upowaŜnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z 
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaŜnionych przedstawicieli 
kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie naleŜy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
przez upowaŜnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
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odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
5) JeŜeli oferta wspólna złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona 

w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy 
zamawiający zaŜąda w wyznaczonym terminie złoŜenia umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki 
została zawarta nie moŜe być krótszy niŜ termin realizacji zamówienia. 

6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, 
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu" pkt. F w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty 
wspólnej. 

 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złoŜenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 
(nieprzejrzysta, zamknięta koperta)  

2)  Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:  

 
„Oferta na - DoposaŜenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w 

Gminie Wiślica - Znak sprawy OR.271.2.2015" 
nie otwierać przed 26. 03.2015 r., do godz. 08:10" 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i 
oceny ofert: 

1) Zamawiający moŜe wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeŜeli spełnione 
zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych 

Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie 
później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

- Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi 
na ww. wezwanie moŜe skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 
46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych. 

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających:  

a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
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b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez zamawiającego 

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 
ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub, jeŜeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia. 

7) Zamawiający moŜe zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 
powiązań w zakresie grupy kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu 
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. NiezłoŜenie wyjaśnień 
spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

 
5. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone 
klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ-TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie 
dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 
2) zastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty naleŜy składać do dnia: 26. 03.2015 r. do godz.08:00  w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Wi ślica 
Ulica Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat 
2. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 26. 03.2015 r., o godz. 08:10 w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Wi ślica 
Ulica Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
Pokój nr 13 – I piętro 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
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- cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje. 
- cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 
- cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
- cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania ofertą). 
- cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli: 
 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złoŜona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie 
do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
 
4. Wybór oferty w zakresie kaŜdego z zadań od 1 do 5 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w 
niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniŜej. 
 
1) Cena brutto zamówienia dla Zadania - waga tego kryterium wynosi 95%. 
Liczba punktów, którą moŜna uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez 
podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty w danym zadaniu i pomnoŜenie 
tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 95 %. 
Liczba punktów obliczona będzie wg. wzoru: 
Liczba   Cn 
zdobytych = ------------------- x 95 
punktów   Cb 
 
Gdzie: Cn – cena najniŜsza wśród ofert nieodrzuconych 
Cb – cena oferty rozpatrywanej 
95 – znaczenie kryterium ceny 
Oferta z najniŜszą ceną otrzyma 95 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie 
obliczona wg. powyŜszego wzoru. 
Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku. 
 
2) Gwarancja – waga tego kryterium wynosi 5% 
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Liczba punktów, które moŜna uzyskać w ramach tego kryterium wynosi od 0 do 5 punktów, przy 
czym 0 punktów otrzyma oferta jeśli Wykonawca określił termin gwarancji i rękojmi za wady 
wynoszący 24 miesiące, natomiast 5 punktów (wartość maksymalna) otrzyma oferta, której 
Wykonawca określi 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady.  
Liczba punktów pozostałych ofert obliczona będzie wg. wzoru: 
Liczba   Gb - 24 
zdobytych     =       ------------------- x 5 
punktów        12 
 
Gdzie: Gb – liczba miesięcy gwarancji i rękojmi za wady  jakości oferty rozpatrywanej  
24–minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji  
5 – znaczenie kryterium gwarancji i rękojmi za wady   
Zamawiający informuje, Ŝe: 
- minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości – 24 miesięcy, 
- maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 36 – miesięcy. 
Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów. 
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny 
naleŜny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia 
przepisami prawa. 
 
8.1 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za waŜne, 
 
 
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający w zakresie kaŜdego z zadań podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy 
najkorzystniejszą ofertę. 
 
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców 
podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy lub wykonawców, których oferty zostały 
wybrane w zakresie kaŜdej z części zamówienia - zadań od 1 do n, oraz uzasadnienie ich 
wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz z 
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację z podziałem na 
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poszczególne zadania 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało 
miejsce,  

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce. 
4) termin po upływie, którego moŜliwe będzie zawarcie umowy. 
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.wislica.pl  

 
4. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części, w zakresie 
poszczególnych zadań, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 

2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
5. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeŜeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie, 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złoŜona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono 
Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy, moŜliwe jest zawarcie umowy 
przed upływem ww. terminów. 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
8. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się 
od zawarcia umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek 
uniewaŜnienia postępowania. 
9. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć 
Zamawiającemu: 
1) Kosztorys  ofertowy opracowany z wykorzystaniem  załącznik nr 6a,b,c,d,e do SIWZ - opis 
przedmiotu zamówienia – specyfikacja dostaw na kwotę podaną w ofercie dla wybranego 
przez wykonawcę  zadania lub zadań  
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
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danych zawartych w ofercie. 
 
2. Postanowienia umowy zawarto w: 
- projekcie umowy, który stanowi - Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 
wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego, 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, lub 
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca moŜe w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeŜeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie, 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej zamawiającego - www.wislica.pl. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. JeŜeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
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wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Przesłanie kopii odwołania moŜe nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 
powyŜej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania 
ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

15. Kopię odwołania zamawiający:  

1)przekaŜe niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,  
2) zamieści równieŜ na stronie internetowej - www.wislica.pl, jeŜeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeŜeli nie zawiera 
braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 
XVIII. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
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zastrzeŜonych przez uczestników postępowania. 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego a takŜe 
informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły 
oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków 
zamówienia lub warunki umowy  
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniŜszych zasad: 
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku, 
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,  
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego, 
4) wykonawca nie moŜe samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złoŜonych ofert za pomocą 
urządzeń lub środków technicznych słuŜących do utrwalania obrazu, 
5) udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy 
– urzędowania, 
4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem 
lub drogą elektroniczną, z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii 
dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz 
wskaŜe sposób, w jaki mogą one być udostępnione.  
5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający 
wykonuje odpłatnie na zasadach określonych w Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Wiślica z 
dnia 18 marca 2010 r. 
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. 
zm.) oraz Kodeks Cywilny. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XIX. Zał ączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ 
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych – Załącznik Nr 2 do SIWZ 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 
24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ 
4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych 
Załącznik Nr 4 do SIWZ 
5) Projekt umowy  - Załącznik Nr 5 do SIWZ, 
6) Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja dostaw dla zadania od 1do 5 - Załącznik Nr 
6a,6b,6c,6d,6e do SIWZ, 
7. Tabela równowaŜności  - Załącznika Nr 7 do SIWZ 
 

 

 

…………………………………………… 

                                                                                                     (Kierownik Zamawiającego) 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ     
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
I. Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa:     ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
II. Dane dotyczące zamawiającego 
Nazwa zamawiającego: Gmina Wiślica 
Adres zamawiającego: ul. Okopowa 8 
Kod Miejscowość:  28-160  Wiślica 
Telefon:  41 3690900 
Faks:  41 3690901, 41 3792128 
Adres strony internetowej:  www.wislica.pl 
Adres poczty elektronicznej:  urzad@ug.wislica.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 
 
III. Zobowi ązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Nazwa zadania: DoposaŜenie 
oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wiślica, Numer 
sprawy: OR. 271.2.2015, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 
Cena oferty w zakresie: 
 
Zadania Nr 1 - Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych . 
cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

Zadania Nr 2 - Dostosowanie pomieszczeń w dwóch szkołach podstawowych poprzez 
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dostosowanie toalet 
 cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 
Zadania nr 3 - WyposaŜenie  oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania 
czystości, doposaŜenie kuchni, rolety okienne. 
cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

..............................................................................................) 

 
Zadania nr 4  - WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne. 
cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 
 
Zadania nr 5 - WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT 
 
cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 
IV. Oświadczam, Ŝe: 
1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie przewidzianym w   
1) Dla zadania nr 1: Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych -do 
15 maja 2015 roku. 
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 2) Dla zadania nr 2: Dostosowanie pomieszczeń w dwóch szkołach podstawowych poprzez 
dostosowanie toalet – do 15 czerwca 2015 roku 
 3) Dla zadania nr 3: WyposaŜenie  oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania 
czystości, doposaŜenie kuchni, rolety okienne – do 15 czerwca 2015 roku 
4)Dla zadania nr 4: WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne – do 15 
czerwca 2015 roku.  
5)  Dla zadania nr 5: WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT– do 15 czerwca 2015 
roku. 
 
2. Okres gwarancji (wyraŜony w liczbie miesięcy):………………….. miesiące 
 
Zamawiający przypomina 
- minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości – 24 miesięcy, 
- maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 36 
3.   Reklamacje będą załatwiane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 
  
4) Termin płatności: 30 dni 
 
 
V. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę 
Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczam, Ŝe uwaŜam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
3. Oświadczam, Ŝe załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 
umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeŜeń i zobowiązuję się w 
przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 
4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami 
/ wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz załącznikach do niej. 
 
VI. Informacje na temat podwykonawców 

Lp  Części zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, 
lub nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

 
1.  

 
2.  

 
 

UWAGA/INSTRUKCJA  
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- w przypadku wykonania zamówienia w całości przez Wykonawcę naleŜy w tabeli wpisać 
„ZAMÓWIENIE WYKONAMY/Y SAMODZIELNIE” 
- w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyŜszej tabeli, Zamawiający uzna, 
iŜ Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców 
 

VII. ZastrzeŜenie wykonawcy – Tajemnica przedsiębiorstwa 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
VIII. Inne informacje wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

IX.  Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  
 
……..............................................................................................………………………… 
     (podać adres) 
tel.: ……………………….......…………….. 

faks: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………… 

 
X. Dokumenty 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

 
1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………… 

 
 

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

                                                                                        (Pieczęć i podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ     
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w 
specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                                       (pieczęć i podpis  wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE 
 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 

Oświadczamy, Ŝe w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
 
 

................................................................................. 
                                                                                           (pieczęć i podpis wykonawcy) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów 
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
  
 

................................................................................. 
                                                                                     (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
Oświadczam, Ŝe nie naleŜę do grupy kapitałowej / Ŝe podmiot, który reprezentuję nie naleŜy do 
grupy kapitałowej *. 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                                       (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
*  Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
  

PROJEKT 
UMOWA NR ……………  

 
 
zawarta w Wiślicy, w dniu  ………. r., pomiędzy: 
 
Gminą Wiślica, z siedzibą przy ul. Okopowej 8, 28-160 Wiślica reprezentowaną przez Pana  
Stanisława Krzaka – Wójta Gminy Wiślica, 
przy kontrasygnacie: 
Haliny Sokolowskiej – Skarbnika Gminy Wislica, 
zwaną w  dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a   
…………………………………........................................................................................................
.... 
 
………………………………………………………………………………………………………
… 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………………………………………………………
… 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na 
podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
907 z późn. zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w 
przetargu nieograniczonym. 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „DoposaŜenie 

oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wislica ” w 
zakresie Zadania Nr …… (naleŜy wskazać numer i nazwę zadania, której dotyczy 
umowa). 

2. Szczegółowy zakres prac objętych umową określa specyfikacja istotnych warunków  
zamówienia z załącznikami, która wraz z ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym 
stanowi integralną część umowy. 

3. Przedmiotowe zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 
funduszu Społecznego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddzialanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej, Projekt doposaŜenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach 
podstawowych w Gminie Wiślica.   
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§ 2 

1) Termin rozpoczęcia zadania ustala się na dzień od podpisania umowy, natomiast termin 
zakończenia przedmiotu umowy (w zaleŜności od zadań, której dotyczy umowa): 

1) Dla zadania Nr 1: Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 
-do 15 maja 2015 roku. 
 2) Dla zadania Nr 2: Dostosowanie pomieszczeń w dwóch szkołach podstawowych poprzez 
dostosowanie toalet – do 15 czerwca 2015 roku 
 3) Dla zadania Nr 3: WyposaŜenie  oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania 
czystości, doposaŜenie kuchni, rolety okienne – do 15 czerwca 2015 roku 
4) Dla zadania Nr 4: WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne – do 15 
czerwca 2015 roku.  
5)  Dla zadania Nr 5: WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT– do 15 czerwca 
2015 roku. 
2. Dostawa obejmuje dostawę i montaŜ przedmiotu umowy przez Wykonawcę do wskazanych 
przez Zamawiającego szkół podstawowych na terenie Gminy Wiślica, zwanych dalej w umowie 
Odbiorcami.. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, bez wad. 
Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu oświadczenie, Ŝe przedmiot  umowy  jest 
fabrycznie nowy, nieuŜywany w pełni sprawny i gotowy do uŜycia, wykonany w oparciu o 
nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi 
bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno–uŜytkowe.  
4. Przedmiot umowy, wraz z wymaganymi wraz z aktualnymi atestami i certyfikatami na 
bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami Polskich i Europejskich Norm, karty gwarancyjne, 
instrukcje dotyczące sposobu korzystania z rzeczy winien być dostarczony i zamontowany u 
Odbiorców w terminie o którym mowa w ust 1. 
5. MontaŜ i dostawa nastąpi w godzinach 8.00 – 14.00, w dni robocze. Wykonawca zobowiązuje 
się zawiadomić Dyrektora Szkoły do której będzie dostarczany przedmiot umowy w 
dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.  
6. Termin wskazany w ust. 1 jest ostatecznym terminem, w którym Wykonawca winien wykonać 
przedmiotową umowę.  
7. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8. Osobami ze strony Zamawiającego upowaŜnionymi do odbioru i pokwitowania na protokole odbioru 
przedmiotu umowy będą:  Dyrektorzy poszczególnych szkół. 
9.Podczas dokonywania odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów mająca na 
celu wykazanie Zamawiającemu, Ŝe dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania określone 
w zamówieniu. Z czynności odbioru przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru. Odbiór uwaŜa 
się za dokonany, jeŜeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag. 
10. JeŜeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady, usterki i braki dające się usunąć, 
Zamawiający moŜe odmówić odbioru przedmiotu umowy w części dotkniętej tymi wadami, 
usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku w protokole 
odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich 
dostarczenia, nie dłuŜszego niŜ 14 dni. 
11. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i/lub usterek, Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu fakt ich usunięcia a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania 
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dokona odbioru przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdują 
postanowienia  ust. 9-10.   

 
§ 3 

W  razie stwierdzenia wad w trakcie uŜytkowania dostarczonego przedmiotu umowy 
Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy, który udzieli odpowiedzi na nią w terminie 7 dni 
od dnia jej otrzymania.  

 
§ 4 

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji jakości = okresowi 
rękojmi na okres ……………………….. miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy, 
chyba, Ŝe gwarancja Producenta jest dłuŜsza, to na ten okres. 
2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od 
wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny do 
usunięcia wady albo dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie  do 7 dni od 
dnia zgłoszenia reklamacji.  
3. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Odbiorcy, w której znajduje się 
przedmiot umowy, odbiór wadliwego i dostawa wolnego od wad przedmiotu umowy, nastąpi na 
koszt Wykonawcy.  
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi, na zasadach 
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 
5. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
netto: ……………………….………….. zł. plus naleŜny podatek VAT,  łącznie 
brutto ……………………….……………….zł.(słownie:……………………………………..
…………………………………………………………………...). 

2. Ustalone wyŜej wynagrodzenie wynika z oferty Wykonawcy. Ryzyko oraz związane z nim 
skutki błędnego skalkulowania ceny oferty ponosi w całości Wykonawca. 

3. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszystkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający nie udziela zaliczek na cele związane z realizacją umowy. 
5. Strony umowy ustalają, Ŝe rozliczenie odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury po zakończeniu całości zadania objętego umową oraz podpisaniu przez Strony 
protokołu odbioru końcowego. 

6. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od otrzymania faktury. 
7. Faktura powinna być adresowana do: Gminy Wiślica z siedzibą w: 28-160 Wiślica, ul. 

Okopowa 8,   NIP: 655 184 01 01. 
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8. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy  
wskazane w fakturze. 

9. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują 
naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 
poprawionych lub brakujących dokumentów. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§  6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 
1) wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1, za kaŜdy dzień opóźnienia 
w dostawie — w przypadku gdy Wykonawca opóźni się w dostawie, montaŜu przedmiotu 
umowy w terminie wskazanym w §2 ust.1 umowy; 
2) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1, za opóźnienie wynoszące 
więcej niŜ 7 dni w dostawie; 
3) za odstąpienie lub rozwiązanie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŜnych od 
Zamawiającego — 10% wartości zamówienia, o którym mowa w §5 ust. 1. 
2. Kara umowna moŜe zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. W kaŜdym przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy wartość zastrzeŜonej kary umownej 
Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania przewyŜszającego jej wartość na zasadach 
ogólnych. 
4. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym 
odstąpienie od umowy w tym trybie moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach, 
2) Gdy Wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy o ponad 7 dni. 
3) Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie jego firmy. 
4) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie 
egzekucyjne. 
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania odbioru dostaw wykonanych i zapłaty wynagrodzenia za te 
dostawy. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca ma prawo Ŝądać 
wynagrodzenia naleŜnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 
7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności oraz uzasadnienia 
odstąpienia od umowy. 
8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 
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§ 7 
 

Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie moŜe cedować swoich naleŜności wynikających  
z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
 

§ 8 
1. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w 
szczególności zmiany mogą dotyczyć : 
1) terminów harmonogramu dostaw;  
2) terminu realizacji zamówienia; 
3) wynagrodzenia;  
4) warunków płatności; 
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących sytuacjach: 
1)  zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moŜe nastąpić w przypadku wystąpienia „siły 
wyŜszej” tj. katastrofa naturalna, strajk, poŜar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, pod 
warunkiem, Ŝe Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły 
wyŜszej nie później, aniŜeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje 
o ilość dni, w których zdarzenie siły wyŜszej wystąpiło; 
2) zmiana wynagrodzenia i warunków płatności moŜe nastąpić w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT na dzień wystawienia faktury, w stosunku do stawki obowiązującej w dniu 
podpisania umowy. 
3. Oprócz przypadków określonych w ust. 2 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moŜe 
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezaleŜnych od Wykonawcy, w szczególności w 
innych przypadkach, których nie moŜna było przewidzieć, a leŜących po stronie Zamawiającego. 
4. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem 
konieczności wprowadzenia tych zmian. 
5. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej waŜności formy pisemnej w 
postaci aneksu, pod rygorem niewaŜności. 

 
§ 9 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

§ 11 
Integralne części składowe umowy stanowią ponadto:  
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,   
2. Oferta Wykonawcy,  
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3. Kosztorys ofertowy. 
 

§ 12 
Umowę  sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 3 egz. otrzymuje 
Zamawiający  
i 1 egz. Wykonawca. 
 
 

……………………..……..      ………………………..…... 
Zamawiający        Wykonawca 
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Załącznik Nr 6a do SIWZ  
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA DOSTAW  
 
Zadania Nr 1 - Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych . 
 
L.p. Nazwa produktu Opis przedmiotu j.m Ilość 
1. ZESTAW 

PRZEDSZKOLAK 
Urządzenie wielofunkcyjne dla najmłodszych z 
dwoma podestami, dwiema zjeŜdŜalniami na 
wys. 60 i 90 cm oraz wejściem w formie ścianki 
spinaczkowej. Materiał: drewno sosnowe 
klejone, impregnowane ciśnieniowo oraz 
całkowicie odporna na warunki atmosferyczne 
płyta polietylenowa. 
 

szt 1 

2. HUŚTAWKA 
PODWÓJNA 

Huśtawka wahadłowa podwójna z dwoma 
siedziskami. Materiał: drewno sosnowe klejone, 
impregnowane ciśnieniowo. 

szt 1 

3. PIASKOWNICA 
HOOP 
 

Specyfika materiałowa: Konstrukcja: Stal (rury 
88,9 mm), cynkowana, dwukrotnie malowana 
proszkowo. Ścianki, siedzisko: Płyta 
polietylenowa HDPE całkowicie odporna na 
działanie warunków atmosferycznych. Śruby: 
Wszelkie śruby i mocowania wystawione na 
działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, 
od strony wewnętrznej w plastikowych 
zaślepkach. Kotwienie: Zagłębione 50 cm w 
gruncie. Wymiary: 358 x 318 cm; Strefa 
bezpieczeństwa: 658 x 618 cm; Wysokość 
całkowita: 42 cm; Wysokość swobodnego 
upadku: 42 cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-
1:2009  

szt 1 

4. CHATKA TRAPERA  

 

Kolorowy Domek dla mniejszych dzieci. Całą 
powierzchnię dachu stanowi płyta 
wspinaczkowa. Ścianki wykonane z płyt 
polietylenowych HDPE 15 mm. Wymiary: 100 
x 213 cm; Strefa bezpieczeństwa: 400 x 513 cm; 
Wysokość całkowita: 138 cm; Wysokość 
swobodnego upadku: 138 cm; Produkt zgodny z 
PN EN 1176-1:200 
 

szt 1 

5. KARUZELA Z 
KIEROWNIC Ą: 

 

Mocna konstrukcja karuzeli została 
ocynkowana, siedziska i część kierownicy 
wykonano z płyty PE całkowicie odpornej na 
warunki atmosferyczne. W karuzeli 
zastosowano podwójny system ułoŜyskowania 

szt 1 
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gwarantujący płynną i cichą pracę przez wiele 
lat. Wymiary: 150 x 150 cm; Strefa 
bezpieczeństwa: 550 x 550 cm; Wysokość 
całkowita: 70 cm; Produkt zgodny z PN EN 
1176-1:2009 
 

6. KŁADKA 
SPRAWNOŚCIOWA:  

 

Kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: Stal 
nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE 
całkowicie odporna na działanie warunków 
atmosferycznych. Wymiary: 54 x 186 cm; Strefa 
bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość 
całkowita: 55 cm; Wysokość swobodnego 
upadku: 55 cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-
1:2009 

szt 1 
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Załącznik Nr 6b do SIWZ  
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA DOSTAW  
 
Zadania Nr 2 - Dostosowanie pomieszczeń w dwóch szkołach podstawowych poprzez 
dostosowanie toalet 
 
L.p. Nazwa produktu Opis przedmiotu j.m Ilość 

Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 
1. UMYWALKA 

BIAŁA Z BATERI Ą 

 

Umywalka z otworem i przelewem. Mocowana 
na śrubach. Do kompletowania z postumentem. 
W komplecie syfon oraz bateria umywalkowa. 
Wym. 49 x 42. 

szt 2 

2. MISKA USTĘPOWA 
ZE SPŁUCZKĄ 
 

Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. 
W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z 
plastikowymi zawiasami. Wys. 33 cm. 

szt 2 

3. LUSTRO Lustro mocowane na ścianie wymiary 70X90. 
 

szt 2 

4. PODAJNIK NA 
MYDŁO W PŁYNIE  

 

Podajnik na mydło wykonany z białego 
tworzywa ABS. WyposaŜony w zawór niekapek 
i ergonomiczny przycisk. SpręŜyna wykonana 
ze stali hartowanej. Napełnianie z kanistra. 
Wym. 11 x 11 x17,5 cm. Poj. 1 L. 

szt 2 

5. PODAJNIK NA 
RECZNIKI 
PAPIEROWE  

 

Dozownik na ręczniki papierowe ZZ w listkach 
wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. 
WyposaŜony w wizjer do kontroli ilości 
ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. 
Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera 
zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: 
wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje 
wysunięcie się kolejnej. Wielkość listka 25 x 23 
cm, poj. 400 szt., wym. 27 x 13 x 27 cm, waga 
0,7 kg. 

szt 2 

6. PODGRZEWACZ 
WODY  

 

Zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium 
plus”. Nowe moce (2 kW), anoda magnezowa, 
zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny 
system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki 
poliuretanowej.  
Dane techniczne: 

 Rodzaj – elektryczny – pojemnościowy 
 Moc- 2000 W 
 Typ zasilania- 230 V- 
 Mocowanie- nad umywalkowy 
 Pojemność zasobnika – 30 l 
 Inne – przyłącze wejście – wyjście ½ 
 Wydatek c.w.u. – czas podgrzewania 

szt 1 
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(∆T= 45 ˚C) wynosi 52 minuty 
 wymiary – 44,7 X 37 cm. 

Dostosowanie toalet w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy 
7. MISKA USTĘPOWA 

ZE SPŁUCZKĄ 

 

Miska ustępowa lejowa 63005-000, kolor biały, 
montaŜ stojący, wysokość 330 mm, odpływ 
poziomy,, 

spłuczka z tworzywa 93004-000, s funkcją 
STOP, spłukiwanie 6 litrów, wysokość 355 mm, 
szerokość 350 mm, głębokość 140 mm, w 
komplecie kolanko, uszczelka i zestaw 
montaŜowy, 

 

szt 4 

8. DESKA SEDESOWA 

 

deska sedesowa antybakteryjna 60112-000, 
kolor biały, z tworzywa duroplast, zawiasy z 
tworzywa 

 

szt 4 

9. LUSTRO 
ŁAZIENKOWE 

 

Lustro łazienkowe, wysokość 70 cm szerokość 
55 cm, głębokość 1,9 cm,kolor biały, materiał 
wykonania płyta laminowana lakierowana  

szt 4 

10. PODAJNIK NA 
MYDŁO 

 

Cechy produktu: 

• MoŜliwość dozowania kaŜdego rodzaju 
mydła, Ŝelu dezynfekującego lub środka 
czyszczącego  

• Przezroczysty zbiornik, w którym widać 
ilość cieczy  

• Łatwe napełnianie  
• Zestaw do mocowania na ścianie  
• Pojemność 350 ml  
• Wymiary: Szerokość podstawy - 85mm, 

Długość podstawy - 78mm, Wysokość - 
195mm 

 

szt 4 

11. PODAJNIK NA 
PAPIER 
TOALETOWY 

 

Dozownik do papieru toaletowego plastikowy 

• Przeznaczenie: papier toaletowy  
• Wymiary roli: 180 mm - 220 mm  
• Trzpień: 45 mm / 55 mm  
• Materiał obudowy: plastik  
• Kolor obudowy: biało - szary  
• Wymiary: - wysokość: 260 mm, - 

szerokość: 240 mm, - głębokość: 130 
mm  

szt 4 
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• Zamek i klucz: plastik  
• Okienko kontrolne informujące o ilości 

papieru  
• Rodzaj montaŜu: naścienny, przykręcany  
• Waga netto: 0,60 kg  
• Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z 

kołkami  
• Podajnik na papier toaletowy w kolorze 

biało - szarym 
 

12. PODEST 
DZIECI ĘCY 

 

podest dwustopniowy – schodki, materiał 
plastik, wymiar (dł. x szer. x wys.) 40 x 37 x 21 
cm., antypoślizgowe krawędzie  

szt 4 

13. SZCZOTKA DO WC 

 

szczotka wykonana ze stali nierdzewnej 
chromowanej wymiary: średnica pojemnika – 
10cm.,wysokość pojemnika - 27cm. 
wysokość pojemnika ze szczotką - 38cm. 

szt 4 

14. UMYWALKA 
ŁAZIENKOWA 

 

Waga z opakowaniem14,30 kg, wysokość 
(mm)19.5, szerokość (mm)60, głębokość 
(mm)45.7  
Kolor biały Materiał ceramika Bez otworu na 
baterię waga produktu (kg)13, stelaŜ w 
komplecie 

szt 4 

15. BATERIA 
ŁAZIENKOWA 

 

• Bateria umywalkowa ścienna  
• Mechaniczna, dwuuchwytowa, 

dwuotworowa ścienna  
• Materiał: mosiądz chromowany  
• Pokrętła: mosiądz chromowany  
• Ruchoma wylewka typ U  
• Zawory: ceramiczne 1/4 obrotu  
• dł wylewki 16 cm,  
• wylewka górna 
• Grupa akustyczna II  
• Klasa przepływu A  
• Gatunek I  
• Rozstaw śrub montaŜowych 15 cm  
• W komplecie: zestaw 2x rozeta, 2x 

krzywka, 2x uszczelka 

szt 4 
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Załącznik Nr 6c do SIWZ  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA DOSTAW  
 
Zadania Nr 3 - WyposaŜenie  oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania 
czystości, doposaŜenie kuchni, rolety okienne 
 
L.p. Nazwa produktu Opis przedmiotu j.m Ilość 
WyposaŜenie oddziału przedszkolnego w urządzenia do utrzymania czystości, rolety 
okienne w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 
1. Odkurzacz 

przemysłowy 
- moc 3000 watt 
- przepływ powietrza 159l/s 
- podciśnienie ssące 200mbar 
- moc odkurzania 21kpa 
80l - duŜa pojemność zbiornika na nieczystości/ 
wodę 
- zbiornik ze stali inox (stal nierdzewna) 
- hałas <90dba 
- długość kabla 4m 
- długość węŜa 175cm 
- zasięg pracy ok. 7m 
- waga 26,5 kg 

szt 1 

2. Rolety okienne z 
montaŜem 

Rolety zamontowane będą w Sali najbardziej 
nasłonecznionej. W której bardzo utrudnione 
jest wykorzystanie sprzętów multimedialnych 
do prowadzonych lekcji. Kolor – seledyn. Wym: 
wys.-200 cm, szer. -135cm. – 3 okna.  

szt 1 

WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania czystości, 
doposaŜenie kuchni, rolety okienne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy 
3. Odkurzacz 

przemysłowy 
bezworkowy 

- moc 3000 watt 
- przepływ powietrza 159l/s 
- podciśnienie ssące 200mbar 
- moc odkurzania 21kpa 
80l - duŜa pojemność zbiornika na nieczystości/ 
wodę 
- zbiornik ze stali inox (stal nierdzewna) 
- hałas <90dba 
- długość kabla 4m 
- długość węŜa 175cm 
- zasięg pracy ok. 7m 
- waga 26,5 kg 

szt 1 

4. Pralka 

 

Wymiary produktu 845 x 595 x 520 CięŜar netto 
[kg] 66.000 kg, zasilanie 230v 

szt 1 
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DuŜy wyświetlacz czasu i temp. 

Sterowanie elektroniczne 

Opisy na panelu język polski 

Prędkość obrotowa [obr./min.] 1,400 rpm 

Pojemność pralki [kg] 7.0 kg 

Poziom hałasu [db(A) re 1 pW] - pranie 59 dBA 

Poziom hałasu [db(A) re 1 pW] - 
odwirowywanie 77 dBA 

Klasa efektywności energetycznej A+++ 

Klasa efektywności prania A, wirowanie 

5. Zmywarka z funkcją 
wyparzania 

 

• Wymiary: 600x600x845-855 mm, 
• Zasilanie: 230 V, 
• Moc: 4,27 kW, 
• Cykle mycia: 135 s, 195 s, 615 s, 
• Wymiary kosza: 500x500 mm, 
• Max wysokość talerza: 320 mm 
• Wysokość prześwitu drzwi: 385 mm, 
• Wydajność: 500 talerzy/h, 
• Masa: 56 kg  
• Funkcja wyparzania: 900C, 
• Wirniki górne i dolne  
• Przestrzeń robocza wewnątrz 

(maksymalna wysokość wsadu z koszem 
385 mm ), 

• Pompę spustowa ułatwiająca 
podłączenie do kanalizacji i 
odprowadzanie ścieków 

• automatyczne wydłuŜanie czasu mycia 
do momentu osiągnięcia przez wodę 
temperatury 900C  

• czujnik temperatury wody połączonego z 
sygnalizatorem świetlnym oraz 
sterownika wyposaŜonego w funkcje 
autodiagnostyczne sygnalizujące błędy 
obsługi, 

• WyposaŜenie w dozownik płynu 
nabłyszczającego, pompa spustowa do 
wody, dozownik płynu myjącego, 
podstawa, pompa podnosząca ciśnienie 
wody  

• Kosze: wkład kosza do sztućców - 1 szt, 

szt 1 
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kosz uniwersalny - 1 szt, podstawa - 1 
szt, kubek (do sztućców) - 8 szt,  

• wyposaŜenie opcjonalne: 

6. Stół przyścienny z 
drzwiami suwanymi 
1400x700x850 

 

• Wysokość - H: 850 mm  
• Głębokość - D: 700 mm  
• Szerokość - W: 1400 mm  
• Materiał wykonania: stal nierdzewna  

• stół spawany  
• przestawna półka 

Płyty robocze stołu przyściennego podklejone 
od spodu płytą wiórową laminowaną białą 
gładką grubości 18 mm. Blat stołu roboczego 
posiada tzw. „rant” z tyłu.  

Płyty robocze wykonane są z blachy o grubości 
1,0 mm. 

StelaŜe stołów wykonane są z profilu 
kwadratowego o wymiarach 40x40 mm. 

Korpusy stołów wykonane są z blachy o 
grubości 0,8 mm. 

Półka w stole wykonana jest z blachy o grubości 
1,0 mm. 

Meble wykonane ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej chromowo-niklowej. Gatunek 
wg PN 0H18N9 (wg EN 1.4301; wg ASTM 
304).  

szt 1 

7. Stół przyścienny z 
blokiem trzech szuflad 
i półką 

Wysokość - H: 850 mm Głębokość D: 700 mm 
Szerokość - W: 1200 mm  
Materiał wykonania: stal nierdzewna  
Konstrukcja: spawana Ilość półek: 1 szt 
MoŜliwość zamontowania podwieszanej 
szuflady  
Stół spawany  

Płyty robocze stołu przyściennego podklejone 
od spodu płytą wiórową laminowaną białą 
gładką grubości 18 mm. Blat stołu roboczego 
posiada tzw. „rant” z tyłu.  
Płyty robocze wykonane są z blachy o grubości 
1,0 mm. 

StelaŜe stołów wykonane są z profilu 
kwadratowego o wymiarach 40x40 mm. 

szt 1 
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Korpusy stołów wykonane są z blachy o 
grubości 0,8 mm. 
Półka w stole wykonana jest z blachy o grubości 
1,0 mm. 

Meble wykonane ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej chromowo-niklowej. Gatunek 
wg PN 0H18N9 (wg EN 1.4301; wg ASTM 
304). 

8. Szafa przelotowa 

 

Wymiary: 1200x600x1800 mm 
Szafa przelotowa, drzwi przesuwne 

wykonana ze stali nierdzewnej wyposaŜona w 
drzwi przesuwne oraz dwie przestawne półki 
wewnątrz, środkowa półka zamontowana na 
stałe  

szt 1 

9. Półka wisząca, 
przestawna, podwójna 
1000x400x660 

Wysokość - H: 660 mm Głębokość - D: 400 mm 
Szerokość - W: 1000 mm Materiał wykonania: 
stal nierdzewna Konstrukcja: skręcana  

szt 1 

10. Wózek dwupółkowy 
900x500x850 

 

4 skrętne kółka, Obudowa kółka – stal 
nierdzewna, Półki z przetłoczeniem 
Materiał wykonania: Stal nierdzewna 
Wymiary:900x500x850 

szt 1 

11. Garnek wysoki 20,9 l z 
pokrywką 

 

Garnek tłoczony z pokrywką z jednego kawałka 
metalu, , posiada nitowane uchwyty oraz 
trójwarstwowe wysokość garnka: 260 mm 
średnica: 320 mm pojemność: 20.9 l materiał: 
stal nierdzewna powierzchnia: satynowa 
powłoka 

szt 2 

12. Garnek wysoki 6,3 l 
bez pokrywki 

 

Garnek tłoczony z jednego kawałka metalu, , 
posiadający nitowane uchwyty oraz 
trójwarstwowe dno. wysokość: 200 mm 
średnica: 200 mm pojemność: 6.3 l materiał: stal 
nierdzewna powierzchnia: satynowa powłoka: 

szt 1 

13. Wyparzacz do jaj 30 
szt. 

Źródło UV-C - 4 x TUV 16W Długość fali – 
253,7nm, Pobór mocy 80W Klasa ochronności - 
IP20 Czas trwania cyklu - 90s Jednorazowy 
wsad - 30 jaj Trwałość promienników UV - 
7500h Pojemność szuflady: 30 jaj. Napięcie: 
230V Masa: 6,6 kg Obudowa: stal nierdzewna 
Wymiary: 184x460x380(h)mm 

szt 1 

14. Patelnia uchylna 

 

Patelnia uchylna elektryczna nierdzewna 
posiadająca misę wykonaną ze stali nierdzewnej 

szt 1 
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WyposaŜenie urządzenia w termostaty  
Wymiary: 700x600x850 mm  
Moc: 5,4 kW  
Zasilanie: 400 V  
Powierzchnia robocza: 0,25 m2  
Zakres temperatur: 50-275 C  
Pojemność misy: 37,0 l  
Wychył misy: ręczny 

15. Patelnia nierdzewna z 
powloką teflonową 

 

Patelnia wykonana ze stali nierdzewnej z 
powłoką teflonową. wysokość: 42 mm średnica: 
240 mm materiał: stal nierdzewna powierzchnia: 
satynowa powłoka: PTFE kształt: okrągły  

 

szt 2 

16. Stół centralny bez półki 

 

Wymiary 800x700x850, Materiał wykonania: 
stal nierdzewna, konstrukcja: skręcana lub 
spawana  

Płyty robocze stołu podklejone od spodu płytą 
wiórową laminowaną białą gładką grubości 18 
mm.  
Płyty robocze wykonane są z blachy o grubości 
1,0 mm. 

StelaŜe stołów wykonane są z profilu 
kwadratowego o wymiarach 40x40 mm. 

Korpusy stołów wykonane są z blachy o 
grubości 0,8 mm. 
Meble wykonane ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej chromowo-niklowej. Gatunek 
wg PN 0H18N9 (wg EN 1.4301; wg ASTM 
304) 

szt 1 

17. Pojemnik 
termoizolacyjny na 
transport Ŝywności 

 

Wykonany z polipropylenu 
Pasuje do pojemników GN 1/1 h=200 mm 
Wymiary: 600x400x280 mm 
Wymiary wewnętrzne: 538x337x217 mm 
Pojemność: 39 l 

Szt 2 

18. Rolety okienne z 
montaŜem  
 

Szerokość rolety 125cm dł 220cm, szt 6,kolor 
zielony, mechanizm zwijający 

kpl 2 
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Załącznik Nr 6d do SIWZ  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA DOSTAW  
 
Zadania Nr 4 - WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne. 
 
L.p. Nazwa produktu Opis przedmiotu j.m Ilość 
WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej 
w Skotnikach Dolnych 
1. Stół nr 3 (prostokątny) 

 

Wymiary blatu: szer. 120 cm, dł. 75cm 
Materiał: lite drzewo bukowe,  
Blat wykonany z wiórowej płyty laminowanej 
w kolorze buk z zaokrąglonymi rogami i 
brzegami wykończonymi PCW w kolorze 
Nogi stołu o regulowanej wysokości,  

szt 5 

2. Krzesło nr 3 

 

Krzesło sztaplowane, posiadające metalowy 
stelaŜ w kolorze niebieskim. Nogi krzesła 
zakończone antypoślizgowymi nasadkami 
z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko 
oraz oparcie wykonane ze sklejki drewnianej. 
Krzesło przeznaczone dla dziecka o wzroście 
119 - 142 cm. Wymiary krzesła: wys. siedziska 
35 cm. 

szt 12 

3. Zestaw tęczowy 

 

Zakup szafek zamykanych  
1 szt. Szafki składającej się z 6 skrytek (12 
półek) wymiary: 99 x 35 x 112 cm 
1 szt. szfka składająca się z 3 skrytek = 6 półek, 
3 szuflady, wymiary: 99 x 35x 112cm 
1 szt. Szafka składająca się z 8 szafce, w kaŜdej 
szafce po dwie półki, wym. 130 x 35 x 172 cm 
1 szt. Szafka składająca się z 6 skrytek = 12 
półek, wym. 99 x 35 x 81 cm 
1 szt. Szafka składająca się z 6 skrytek = 12 
półek, wym. 66,5 x 35 x 112 

kpl 2 

4. Szafka na pomoce 

 

Szafka na pomoce pozwoli na posegregowanie 
pomocy naukowych. –  Funkcjonalne wygodne 
szafki wykonane z płyty laminowanej. 
Wymiary; wys.74 cm, szer 84 cm, gł 39 cm. 

szt 2 

5. Dywan Biedronka 

 

Materiał: Boukle pętelkowe z poliamidu 
spód antypoślizgowy z lateksu 
Wykończenie: overlock 
Wymiary 2 x3 m 

szt 2 

6. Tablica szkolna 
korkowa 

Tablica korkowa z drewnianą ramą o 
wymiarach 100 x 180 cm 

szt 2 

7. Biurko dla nauczyciela StelaŜ biurka wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze buku, tylna ścianka 

szt 1 
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z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 
niebieskim, 3 szuflady z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze buk z frontami z płyty 
MDF w kolorze niebieskim, uchwyty 
drewniane. Wymiary: szer. 120 cm, wys. 75 cm, 
wys. 76 cm. 

8. Krzesło wysokie nr 5  

 

Niebieskie. Krzesło sztaplowane, posiadające 
metalowy stelaŜ w kolorze niebieskim. Nogi 
krzesła zakończone antypoślizgowymi 
nasadkami z tworzywa sztucznego. Profilowane 
siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki 
drewnianej. Krzesło przeznaczone dla dziecka 
o wzroście 146 - 176,5 cm. Wymiary krzesła: 
wys. siedziska 43 cm. 

szt 1 

9. Biblioteczka skośna 
duŜa. 

 

Biblioteczka skośna duŜa. StelaŜ wykonany 
z płyty wiórowej laminowanej, tylna ściana 
z płyty HDF. Z jednej strony znajdują się 4 
poziomy ekspozycyjne, natomiast z drugiej 
strony 4 półki. Wymiary: szer. 90 cm gł. 40 cm 
wys. 115 cm. 

szt 1 

10. Choinka Junior.  

 

Szafka ekspozycyjna przyścienna Choinka 
Junior. StelaŜ wykonany z płyty MDF 
w kolorze zielonym z aŜurowymi zdobieniami. 
Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej 
w kolorze zielonym. Środkowy słupek 
wykonany z drewna. Podstawa z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze grusza. Aplikacja trawa, 
wykonana z PVC. Wymiary: szer. 132 cm, gł. 
65 cm, wys. 133 cm. 

szt 1 

11. Szafka na pojemniki 

 

Szafka na pojemniki, wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej w kolorze buk. Tylna 
ściana wykonana z płyty HDF. Wymiary: szer. 
84 cm, gł. 39 cm, wys. 54 cm. 
Pojemniki do szafki na pojemniki: 
6 szt pojemników pasujących wielkościowo do 
szafki wykonanych z drewna lub plastiku 

szt 1 

12. Materace Składane z 3 części materace do ćwiczeń 
gimnastycznych. Pokryte trwałą i łatwą 
w utrzymaniu czystości tkaniną PCW, 
wypełnione pianką o podwyŜszonej gęstości 
w trzech zestawach kolorystycznych. 
wym. po rozłoŜeniu 180 x 60 x 5 cm 
Kolor materaca: niebieski 

szt 5 

13. Materac gruby  wym. 200 x 120 x 20 cm 
pokrowiec – szyty, góra i boki wykonane ze 
specjalnego materiału pcv jednostronnie 

szt 2 
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powlekanego a spód materaca z materiału 
antypoślizgowego. 
wypełnienie – wysokogatunkowa, pianka 
poliuretanowa wtórnie spieniona: t21kg/m3 
 opcje dodatkowe-wzmocnione naroŜniki 
(4szt.)  
-uchwyty do transportu  

14. Szafka na ubrania. 

 

Szafka w całości wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze brzoza, posiada drąŜek 
na wieszaki oraz parę wysokich drzwi. 
Wymiary: szer. 90 cm, gł. 60 cm, wys. 202 cm. 

szt 1 

15. Ławeczka do szatni.  Ławeczka w kolorze buk z białym cokołem. 
wym. 92 x 33 x 36 cm 

szt 2 

16. Klocki drewniane Mój 
dom.  

27 kolorowych, drewnianych klocków do 
nakładania na 3 trzpieniach. Dzieci budują 
domy według własnego pomysłu. Zabawa 
ćwiczy spostrzegawczość i uczy logicznego 
myślenia. 
wys. 23 cm; szer. podstawy 26 cm 

klp 2 

17. Klocki drewniane 
Pociąg. 

Drewniany pociąg z obracającymi się kołami to 
ciekawa i zarazem rozwijająca wiele 
umiejętności u dzieci zabawka. Pociąg składa 
się z klocków o róŜnych kształtach, które 
moŜna układać w róŜnej konfiguracji a kołeczki 
na platformach umoŜliwiają jego przewóz. W 
lokomotywie jest przycisk, który po naciśnięciu 
wydaje dźwięk a jej świata zaczynają świecić. 
Zabawa rozwija spostrzegawczość, logiczne 
myślenie jak równieŜ koordynację wzrokowo-
ruchową.dł. 43 cm, wys. 13,5 cm 

kpl 2 

18. Klocki drewniane 
Wózek z klockami 

Wygodny kolorowy wózek edukacyjny 
z drewnianymi klockami w kształcie kostek 
z alfabetem cyferkami oraz znakami 
matematycznymi.wym. wózka 29 x 27 cm; dł. 
rączki 30 cm; 26 klocków (bok sześcianu 4 cm); 
od 1. roku Ŝycia 

kpl 2 

19. Klocki drewniane 
Miasteczko. 

Drewniane miasteczko z drewnianych, 
malowanych klocków. Zestaw zawiera 40 szt. 
kolorowych klocków, w tym figurki dzieci, 
roślin i zwierzątek. Wymiary: ok. 40mm. 

kpl 2 

20. Klocki drewniane 
Kolorowe sześciany.  

Dwa zestawy konstrukcyjne z elementami 
w kształcie kwadratowych ścianek 
umoŜliwiające budowanie kolorowych 
sześcianów oraz bardziej złoŜonych duŜych 
konstrukcji. Zestawy róŜnią się ilością 
i wielkością elementów a takŜe kolorystyką. 24 

kpl 1 
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elem.; dł. boku 22 cm 
21. Lalka chodząca. Wysokość 70 cm. MoŜe być Klara szt 1 
22. Lalka Anetka.  

 

Rosnąca lalka, która po naciśnięciu przycisku 
zaczyna płakać i uspokaja się dopiero, gdy 
dostanie butelkę z mlekiem. Po skończonym 
jedzeniu odbija jej się głośno - jak 
prawdziwemu dziecku, śmieje się i zaczyna 
rosnąć. Kiedy zasypia zaczyna kurczyć się 
znów do pierwotnych rozmiarów. Lalka posiada 
ruchome rączki i nogi. dołączona butelka 
z mlekiem. wym. od 41 do 46 cm. 

szt 2 

23. Lalka Strojnisia. 

 

DuŜa uśmiechnięta lalka w kolorowym 
ubranku. Lalka po naciśnięciu przycisku 
w brzuchu śpiewa wesołe piosenki, wym. 50 cm 

szt 2 

24. ŁóŜeczko dla lalek drewniane, wym. s50 x g23 x w30 cm. szt 2 
25. Wózek głęboki Posiada wszystkie cechy prawdziwego wózka. 

wyjmowana gondola, wym. 56 x 36,5 x 64 cm 
szt 2 

26. Samochód, DuŜa 
wywrotka 

 

Kolorowa wywrotka z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego, jest doskonała do zabaw zarówno w 
pomieszczeniu, jak i w piaskownicy. Osie 
wykonane z metalu. Skrzynia ładunkowa 
posiada wygodny uchwyt , moŜna ją opuścić po 
zwolnieniu bocznej blokady. Wym: 50,5x25x25 
cm 

szt 2 

27. Samochód, StraŜ 
PoŜarna 

Podnoszona i wysuwana drabina .Wym. dł.47x 
27x 16cm 

szt 2 

28. Samochód śmieciarka Samochód śmieciarka podnoszona naczepa ze 
schowkami  
wym. 42x22x16 cm.  

szt 2 

29. Samochód, Wózek 
przyczepka z 
kompletem do piasku 

Kolorowy pojazd z przyczepką z wytrzymałego 
tworzywa sztucznego, jest doskonała do zabaw 
zarówno w pomieszczeniu, jak i w piaskownicy. 
Pojazd posiada ruchomy kiper dzięki czemu jest 
realistycznym odzwierciedleniem prawdziwego 
samochodu. W skład wchodzą dodatki do 
zabawy w piasku, tj. łopatka, grabki,3 foremki, 
statek i młynek. Wym: 68 x 22,5 x 28,5 cm 

szt 2 

30. Kolorowe zestawy 
klocków z akcesoriami 
-szpital 

Zestaw plastikowych klocków umoŜliwiający 
wybudowanie szpitala wraz z akcesoriami. W 
zestawie znajdują się klocki sześciany oraz 
elementy w formie dachów, pojazdów, ścian, 
płotków, samochodzików ludzików. Budynki 
posiadają ruchome drzwi i okiennice. Solidne 
wykonanie i Ŝywa kolorystyka przyciągają 
uwagę nawet najbardziej wymagających 
miłośników klocków. Do zestawu dołączone są 

kpl 1 
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ciekawe akcesoria 
31. Kolorowe zestawy 

klocków z akcesoriami 
-policja 

 

Zestaw plastikowych klocków umoŜliwiający 
wybudowanie posterunku policji wraz z 
akcesoriami. W zestawie znajdują się klocki 
sześciany oraz elementy w formie dachów, 
pojazdów, ścian, płotków, samochodzików, 
ludzików. Budynki posiadają ruchome drzwi i 
okiennice. Solidne wykonanie i Ŝywa 
kolorystyka przyciągają uwagę nawet 
najbardziej wymagających miłośników 
klocków. Klocki są duŜe, zatem mogą się nimi 
bawić najmłodsze dzieci. 

kpl 1 

32. Zestaw narzędzi do 
majsterkowania  

 

estaw zawiera wszystkie niezbędne narzędzia 
potrzebne w warsztacie. W zestawie narzędzia 
takie jak: wiertarko – wkrętarka, suwmiarka, 
kombinerki, imadło, śruby, nakrętki, listwa. 
Zestaw zawiera wszystko, co jest niezbędne 
małemu majsterkowiczowi, aby mógł wkręcać, 
wiercić, mierzyć i dokręcać 

kpl 2 

33. Gra piłkarzyki 

 

Korpus piłkarzyków wykonany jest z 
wysokogatunkowego drewna i wysokiej jakości 
utwardzonej płyty MDF, pokryty warstwą 
laminatu odpornego na ścieranie. Stół posiada 
wygodne otwory z tyłu bramek do wyciągania 
piłeczki po strzeleniu gola. MoŜe być uŜywany 
w świetlicach, szkołach. Figurki piłkarzyków 
wykonane zostały z bardzo trwałego plastiku, 
powleczone są wytrzymałą farbą. Są 
ukształtowane tak, by dawały maksimum 
kontroli nad piłką. Odpowiedni kształt płyty - 
boiska utrudnia piłce zatrzymywanie się w 
niedostępnych dla graczy miejscach. Uchwyty 
wykonane są ze specjalnej gumy, dają pewny 
chwyt, mają bezpieczny kształt. Stół posiada 
chromowane wsporniki między nogami oraz 
uchwyty na napoje. Wym: 125x101x79 cm 

szt 1 

34. Błękitna kuchenka Zaopatrzona w trzy palniki i otwierany 
piekarnik. Wym:104x37x56 cm. 

szt 1 

35. Sklep Zestaw do zabawy w sklep kompleksowo 
wyposaŜony w produkty Ŝywnościowe oraz 
akcesoria sklepowe ( waga,monety, etykiety z 
cenami) wym:72 cm 

szt 2 

36. Wesoła farma 

 

Dwupiętrowa farma, na wyposaŜeniu której 
znajduje się domowa trzoda  (koń, krowa owca 
śwnia, kogut i kury) 

szt 2 

37. Pojemnik na kółkach Funkcjonalny pojemnik słuŜący do szt 3 



 48 

 
przechowywania pomocy edukacyjnych, 
zabawek, itp. Bardzo łatwy do wysunięcia, 
dzięki kółkom. Wykonany z płyty laminowanej 
o gr. 18 mm, z obrzeŜem ABS i kolorowej płyty 
MDF 

38. Znaki drogowe  

 

Zestaw przenośnych znaków drogowych często 
spotykanych na ulicy, przy pomocy ,których 
moŜna przeprowadzić zajęcia z wychowania 
komunikacyjnego. Wym 75x32 cm. 

kpl 1 

39. Wieloryb na biegunach 

 

Huśtawka pozwala na zabawę 1, 2 a nawet 3 
maluchom. WyposaŜony w wygodne siedzenia 
oraz wygodne uchwyty. Wym 105 x 43 x36 cm 

szt 1 

40. Tańcząca gąsienica 

 

Łatwe do sczepiania ze sobą elementy w 4 
kolorach dają moŜliwość budowania 
oryginalnych i ruchomych sylwetek gąsienic. 
Ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, 
umiejętność dopasowania elementów. 24 
elementy tułowia, 2 głowy, 2 ogonki. 

szt 2 

41. Bezpieczne lusterko do 
trzymania 

Bezpieczne lusterko do trzymania Bezpieczne 
nietłukące się lusterko z pleksi w ramie 
z kolorowej płyty MDF o zaokrąglonych 
brzegach, z wygodnymi dla dziecka uchwytami 
do trzymania. Stanowi wsparcie w zajęciach 
logopedycznych (zaburzenia rozwoju mowy) 
a takŜe w rozwijaniu czynności intelektualnych 
- w poznawaniu samego siebie i otoczenia 
(zjawiska optyczne). Wym 35x23 cm 

szt 8 

42. Komplet płyt 

 

Zawiera materiał do automatyzacji głosek 
dentalizowanych dźwięcznych 
zwartoszczelinowych głoski r oraz relaks dla 
jąkających się. Płyty znacznie przyspieszają 
efekt terapeutyczny. Nowa szkoła. 

kpl 1 

43. 
Trzymaj język za 
zębami. 

 

Teczka pomoc logopedyczna, słuŜąca 
utrwalaniu artykulacji szeregu zębowego. 
Zestaw zawiera: 4 zestawy kart z tabelami 
tematycznymi ( budowanie klas; uzupełnianie 
zbiorów; wykluczanie elementu ze zbioru; 
myślenie przez analogię ), 2 pudełka, teczka 
zapinana na rzepy, instrukcja. wym. 32 x 23 x 5 
cm. Nowa szkoła. 

szt 5 

44. Historyjka obrazkowa 

 

I co później - Dwa zestawy obrazków 
umoŜliwiające ułoŜenie po 24 historyjki (od 5 
do 9 elem. w serii), których bohaterami są 
ludzie i zwierzęta w róŜnych sytuacjach 
z codziennego Ŝycia. KaŜda z kart, na odwrocie, 

szt 1 
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ma numer przyporządkowany danej historyjce. 
145 obrazków o wym. 10 x 9,2 cm 

45. Rebusy obrazkowe  

 

Rozwijają wyobraźnię, kształcą umiejętność 
kojarzenia, zachęcają do uwaŜnej obserwacji. 
Utrwalają znajomość liter, uświadamiają 
róŜnicę między głoską a literą, rozwijają 
koordynację wzrokowo-ruchową. 24 kostki; 
wym. 7 x 3,5 cm 

szt 2 

46. Słowa i głoski 

 

Zestaw gier edukacyjnych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Proponowane gry wzbogacają czynny słownik 
dziecka oraz kształcą umiejętności 
uwzględnione w nowej podstawie programowej, 
m.in. rozumienie i budowanie wypowiedzi 
zdaniowych, syntezę i analizę sylabową 
i głoskową. zestaw zawiera: 280 kolorowych 
obrazków, 7 plansz do rozgrywania gier, zestaw 
kartoników do tworzenia własnych gier, 
ksiąŜeczkę z opisami 37 gier, kostka do gry 
i pionki. 

szt 1 

47. Globus kontynentalny 

 

Kontynenty zaznaczone są róŜnymi kolorami 
woda na niebiesko. Dziecko poznaje nazwy 
i wielkości poszczególnych kontynentów. 
Globus moŜna zdjąć i obracać w rękach. wys. 
54, śr 24 cm 

szt 1 

48. Matematyka 1 – 10 
Licz i układaj 

 

Gra planszowa wykorzystująca liczby 
przedstawione przy pomocy drewnianych 
prostopadłościanów, gdzie kaŜdej cyfrze od 1 
do 10 przyporządkowany jest odpowiedni kolor 
i długość. Gra posiada trzy warianty 
w zaleŜności od liczby graczy. Plansza; 40 
elementów przedstawiających cyfry od 1 do 10; 
od 3 lat 

szt 2 

49. Liczydła na stelaŜu 

 

Stabilny, składany stojak utrzymuje liczydło 
oraz pozwala na swobodne przemieszczanie go 
w róŜne miejsca sali. Wybierając tę nową ofertę 
moŜna mieć dwa produkty w jednym. MoŜesz 
zaprojektować pomoc edukacyjną w zaleŜności 
od potrzeb, np. z jednej strony Liczydło (NS 
0543) z drugiej Tablicę manipulacyjną (NS 
1836); lub Deszcz (NS 1834) z tablicą czarną 
(NS 1835), lub w całkowicie innych 
konfiguracjach. MoŜliwości jest wiele, aby 
skomponować produkt najbardziej 
zaspokajający potrzeby dzieci. Wym. 68 x 60 x 
120 cm; stelaŜ ze sklejki brzozowej 

szt 1 
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z metalowymi mocowaniami; rama tablicy 
z drewna brzozowego 

50. Plansza magnetyczna 

 

Seria pomocy dydaktycznej w formie duŜej 
magnetycznej planszy (TT 6000) oraz zestawów 
magnetycznych elementów (TT 6001, TT 6002 
i TT 6003) do ćwiczeń z zakresu podstawowych 
operacji matematycznych. Magnetyczne 
zestawy sprzedawane osobno. Plansza 
wyposaŜona w otwory do wieszania na ścianie. 
110 elem. z cyframi od 1 do 110; 20 
kolorowych elem. maskujących; 1 dwustronna 
karta pracy; instrukcja 

kpl 1 

51. Bryły geometryczne 
pełne 

 

Wielkie kolorowe bryły doskonałe jako zestaw 
demonstracyjny do prezentacji całej klasie przez 
nauczyciela. bryły wykonane są z estetycznego 
i trwałego tworzywa; 17 szt.; 4 kolory; bok 
najmniejszego sześcianu 5,3 cm; bok 
największego sześcianu 10, 4 cm 

kpl 1 

52. Składane bryły 
geometryczne. 

 

Przeznaczone do pracy z dziećmi w młodszym 
wieku szkolnym .Szczególnie urozmaici i 
uatrakcyjni zajęcia dla dzieci , które poprzez 
manipulację elementami brył mogą uświadomić 
sobie pojęcie pola powierzchni , obwodu , 
symetrii , itp. 11 przezroczystych brył (walec, 
stoŜek, sześcian c, czworościan, ostrosłup , 
graniastosłup)z wyjmowaną górną ścianką. W 
środku kaŜdej bryły , znajdują się kolorowe 
składane formy wykonane z grubego tworzywa. 
>11 elementów . wym. podstawy 10,5cm. 

kpl 1 

53. Alfabet polski pisany i 
cyfry. 

 

Grawerowane litery pisane , wielkie i małe , 
oraz cyfry umieszczone na płycie HDF słuŜą do 
prezentowania i utrwalania wzorów polskich 
liter i cyfr pisanych ,ćwiczenia ich pisania 
poprzez wodzenie palcem lub przesuwanie 
kulki po śladzie litery lub cyfry zgodnie z 
prawidłowym kierunkiem pisania, 
rozpoznawania kształtu litery lub cyfry poprzez 
sam dotyk , z zakrytymi oczami oraz 
odgadywanie , jaka to cyfra lub litera poprzez 
zagadki rysunkowe. Polisensoryczna metoda 
usprawniania funkcji wzrokowych , rozwoju 
psychoruchowego , sprawności 
grafomotorycznych i manualnych dziecka 
poprzez stymulowanie większej ilości 
zmysłów(wzrok i dotyk) 

kpl 1 

54. Alfabet pisany szorstki Na płytkach pokrytych w zaleŜności od rodzaju kpl 1 



 51 

wielkie litery. 

 

głosek (samogłoski- czerwone, spółgłoski –
niebieskie)róŜnym kolorem tła znajdują się 
małe i wielkie litery pisane . Poprzez wodzenie 
palcem po szorstkiej powierzchni liter dziecko 
poznaje nie tylko kształt liter , prawidłowy 
kierunek wodzenia palcem ale i pobudza swoją 
percepcję sensoryczną. 

55. Alfabet pisany szorstki 
małe litery 

Na płytkach pokrytych w zaleŜności od rodzaju 
głosek (samogłoski- czerwone, spółgłoski –
niebieskie)róŜnym kolorem tła znajdują się 
małe i wielkie litery pisane . Poprzez wodzenie 
palcem po szorstkiej powierzchni liter dziecko 
poznaje nie tylko kształt liter , prawidłowy 
kierunek wodzenia palcem ale i pobudza swoją 
percepcję sensoryczną. 

kpl 1 

56. Puzzlowa mapa 
Europy. 

Puzzle wspomagają naukę geografii. Dzięki nim 
dzieci dowiedzą się , gdzie leŜą poszczególne 
europejskie państwa i co jest dla nich 
charakterystyczne. Wspólne układanie to dla 
dzieci swietna zabawa rozwijająca ich 
kompetencje społeczne . Elementy 
przedstawiające poszczególne kraje są w ich 
rzeczywistych kształtach.  
- wym. po złoŜeniu 50x35,5cm – 125 elem 

kpl 1 

57. Klocki Lego Zestaw do samodzielnego budowania 
rozmaitych przedmiotów rozwijających 
wyobraźnię i kreatywne myślenie u dziecka . 
RóŜnej wielkości klocki znajdujące się w 
zestawie dają moŜliwość budowania budynków 
, zwierząt , roślin, postaci , pojazdów oraz 
innych przedmiotów takich jak np. helikopter. 
Wszystkie elementy umieszczone są w 
wygodnym i estetycznym pojemniku. 404 
elementy+ 1 figurka 

kpl 1 

58. Tablica stojąca 
dwustronna. 

Do pisania kreda , z drugiej strony markerami 
sucho ścieralnymi z moŜliwością przyczepiania 
magnetycznych elementów . Wym. tablicy 
30x35 cm, wysokość 65 cm 

szt 1 

59. Makatka 
elektrostatyczna mapa 
Polski. 

 

Makatka elektrostatyczna z mapą Polski, na 
której wyszczególnione zostały największe 
miasta Polski, zaznaczone zostały główne rzeki 
Polski, Morze Bałtyckie, granice z sąsiednimi 
państwami ,elementy z nazwami sąsiednich 
państw , polskimi miastami, symbole 
charakterystyczne dla poszczególnych 
regionów, oraz godło Polski do samodzielnego 

szt 1 
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wycięcia. Plansza o wymiarach 96x94cm+ 36 
elementy 

60. Mikroskop optyczny 

 

Zestaw zawiera: 
-okular 10x16x-mikro wylęgarnię 
-przyrząd do cięcia preparatów 
- 2 szkiełka z 6 preparatami-4 fiolki 
-2 menzurki 10 ml-12 szkiełek podstawowych 
-12 szkiełek nakrywkowych 
-lupę o powierzchni 3x6x 
-szalkę Petriego ze szkłem powiększającym 
- pęsetę , igłę, szpatułkę , mieszadełko, skalpel, 
noŜyczki , pipetkę, pojemnik na akcesoria, 
instrukcję. 

szt 1 

61. Gra planszowa Jaś i 
Małgosia 

Gra planszowa oraz ksiąŜeczka z bajką o Jasiu 
i Małgosi. Gra przeznaczona dla 1 - 4 graczy 
Plansza o wym. 32 x 26 cm, 4 pionki, kostka, 
instrukcja do gry 

szt 1 

62. Dźwięki z otoczenia 
BINGO 

Zadaniem dziecka jest rozpoznanie dźwięku i 
połączyć go z odpowiednią kartą. Dziecko ma 
określić usłyszany dźwięk i zaznaczyć Ŝetonem 
odpowiedni obrazek na karcie. Gra uczy 
koncentracji uwagi, identyfikowania i 
róŜnicowania dźwięków , rozpoznawania 
dźwięków wybranych instrumentów 
muzycznych, rozwija słownictwo. MoŜe być 
wykorzystywana do pracy grupowej i 
indywidualnej. 
- CD z nagraniami 25 dźwięków 
-25 dwustronnych kart o wym.19,5x13,5cm 
-15 czerwonych Ŝetonów. 

szt 1 

63. Zestaw papierów 

 

DuŜy zestaw papierów dekoracyjnych o 
zróŜnicowanej fakturze. W zestawie między 
innymi zdobiony papier czerpany, tektura falista 
,folia holograficzna, zdobione kartony. 
Doskonałe uzupełnienie kaŜdej dekoracji. 
RóŜnorodność wzorów umoŜliwia tworzenie 
prac na kaŜdą okazję i wykorzystanie arkuszy 
według własnych potrzeb. 218 arkuszy papieru 
w formacie A4i A3 

kpl 2 

64. Brystol kolorowy A4 150 szt. 5 kolorów kpl 2 
65. Bibuła mix. 10 sztuk wym.200x50cm. kpl 5 
66. Kredki 12 kolorów- 

długie cienkie. 
Kredki 12 kolorów- długie cienkie. Dł.17,5cm, 
gr.6,6mm 

kpl 20 

67. Tempery 6 kolorów Farby w podstawowych kolorach na bazie wody 
łatwo rozprowadzają się (równieŜ palcami) i 
szybko schną. Doskonale łączą się tworząc 

kpl 2 
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szeroką paletę barw. Nietoksyczne , 
dostosowane do potrzeb i moŜliwości małych 
dzieci. Łatwo zmywają się z ubrań i rąk. 
Przeznaczone do malowania na papierze , 
płótnie , gipsie i drewnie. 6 butelek x 1 litr 

68. Mazaki zmywalne 
zestaw klasowy 

Wielki zestaw mazaków zmywalnych . 
Posiadają lekko zaokrągloną końcówkę o 
grubości 0,4 cm a takŜe wygodną skuwkę , 
którą na czas rysowania moŜna umieścić na 
końcu mazaka. 256 szt. w 7 kolorach, dł.15cm 
gr.3mm wymiar opakowania 44x30cm 

kpl 1 

69. Pędzle standard. Okrągłe- 
-wys.16,7-17,2-17,9-18,4cm. 
-gr.4-8-11-13 mm 
-włosie , szczecina 
Płaskie 
-wys.16,7-17,2-17,9-18,4cm. 
-szer.5-9-15-20mm 
-włosie, szczecina. 

kpl 5 

70. Farby plakatowe Tradycyjne farby plakatowe w małych , 
wygodnych pojemnikach. 12sztx20 ml 

kpl 5 

71. Kolorowy papier 
rysunkowy 

Kolorowy papier rysunkowy. - 100 szt.,50x70 
cm 

kpl 2 

72. Tace do prac 
plastycznych. 

4 szt. w 4 kolorach Wym. 18x24,5 cm,gł.1,6cm szt 10 

73. NoŜyczki 
przedszkolne. 

 NoŜyczki bezpieczne i wygodne do cięcia 
papieru dla najmłodszych dzieci. Dł. 12cm,5 
szt. 

szt 10 

74. Plastelina Bardzo plastyczna , nietwardniejąca w róŜnych 
kolorach. 12 kolorów ,po 15 lasek , 2,4 kg. 

kpl 6 

75. Kredki świecowe 300szt. ,zamykane w pudełku w 12 kolorach. 
Dł. 9cm ,gr.11mm. 

kpl 5 

76. Tektura falista 
kolorowa. 

Wym.21x297cm 10 szt. kpl 1 

77. Papier samoprzylepny fluorescencyjny, 10 arkuszu, wym. 24,5x17cm kpl 2 
78. Zabezpieczenia 

gniazdek 
Zabezpieczenia skutecznie chronią dzieci przed 
wkładaniem róŜnych przedmiotów do gniazd 
sieciowych Opakowanie z 9 zaślepkami i 3 
kluczami. 

kpl 4 

79. Gaśnica Skuteczność gaszenia -21A 113BC. Masa 
Srodka gaśniczego -4kg. Czas działania – 12s. 
Masa całkowita – 6,8kg. Maks. napięcie 
gaszonego urządzenia – 1000 V. Całkowita 
wysokość – 47,2 cm 

szt 1 

WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wiślicy 
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80. Kącik Zosi - kuchnia Kącik wykonany jest z lakierowanej płyty MDF 
w kolorach pomarańczowy, Ŝółty, zielony, 
naturalnego drewna.  
Zestaw składa się z 2 części,  
jednej: blat, zlewozmywak i zmywarkę, i - 
drugiej, wysuwanej na plastikowych 
kółeczkach: pralka, kuchenka. Kącik ma 
zaokrąglone krawędzie. Jest przestrzenny i 
wielofunkcyjny.  
• wym. 96 (po wysunięciu modułu) x 74,5 x 59 
(94 z aplikacją) cm  
• wym. modułu 70,5 x 35 x 58 cm 

kpl 2 

81. Kasa drewniana Zabawka jest wykonana z drewna w kolorze 
Ŝółtym z wysuwana szuflada na pieniąŜki. W 
zestawie są imitacje banknotów i monet. Po 
prawej stronie na sznurkach umocowane są 
kalkulator i pieczątka. Na blacie kasy są 
czerwone przyciski oraz liczydła z kulkami w 
kolorze zielonym, niebieskim, Ŝółtym, 
czerwonym, pomarańczowym.  
• wym. 19, 5 x 21 x 15 cm 

szt 2 

82. Drewniana waga 
szalkowa 

 

Drewniana waga w kolorze naturalnego drzewa 
z metalowymi szalkami koloru niebieskiego, 
które są umocowane na sznurkach i sześcioma 
odwaŜnikami. Wymiary: 31 x 30 cm. 

szt 2 

83. Stojak wielofunkcyjny 
- teatrzyk 

Wykonany z drewna w naturalnym kolorze, 
posiada dwie półki oraz drąŜek do 
zamocowania kurtyny. Wymiary 
82x51x113,5cm.  

szt 1 

84. Kurtyna do stojaka 
wielofunkcyjnego 

Wykonana z trwałej tkaniny z haftowanymi 
aplikacjami: słońce i księŜyc, górna (dwu 
częściowa) i dolna jednoczęściowa w kolorze 
niebieskim. W górnej części paski z rzepami do 
zamocowania na drąŜku stojaka, na dole 
kurtyna obszyta czerwonymi frędzelkami. 

szt 1 

85. Torba z pacynkami 1 W zestawie: torba koloru czerwonego, po 
rozłoŜeniu zielonego z tkaniny z Ŝółtymi 
uchwytami, zapinana na suwak, z miejscem i 
gumkami utrzymującymi pacynki oraz 14 
pacynek na rękę ( wykonane z miękkiego, 
przyjemnego materiału) – postacie z bajek oraz 
znane zwierzątka (Czerwony Kapturek, babcia, 
Myśliwy, Wilk, rycerz, smok, królewna, 
wróŜka, słoń, miś, pies, Ŝaba, krowa, kot). 
Wymiary torby: 64x47cm, wymiary otwartej 
torby 64x94cm. 

kpl 2 
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86. Torba z pacynkami 2 

 

W zestawie: torba koloru czerwonego, po 
rozłoŜeniu zielonego z tkaniny z Ŝółtymi 
uchwytami, zapinana na suwak, z miejscem i 
gumkami utrzymującymi pacynki oraz 14 
pacynek na rękę ( wykonane z miękkiego, 
przyjemnego materiału) –mama, tata, syn, 
córka, babcia, dziadek, świnka, lew, koń, 
Ŝyrafa, owieczka, król, królowa, baba jaga. 
Wymiary torby: 64x47cm, wymiary otwartej 
torby 64x94cm 

kpl 2 

87. Wózek głęboki Głęboki wózek dla lalki z wyciąganą gondolą i 
mini bagaŜnikiem w kolorze róŜowym w 
kwiatki.  
Wykonany z dobrej jakości materiałów.  
Wymiary 56x36,5x64cm. 

szt 2 

88. ŁóŜeczko dla lalki 
drewniane 

Drewniane łóŜeczko dla lalek, charakteryzuje 
się doskonałym wykończeniem oraz gładkimi i 
zaokrąglonymi krawędziami, szczebelki 
łóŜeczka w kolorze naturalnego drewna, boki 
łóŜeczka w róŜowym kolorze z otworami na 
rękę. Wymiary 52,5 x 30 x 35 cm. 

szt 2 

89. Kołyska dla lalki Wykonana z drewna kołyska – dłuŜsze boki w 
kolorze naturalnego drewna,  boki z biegunami 
w kolorze róŜowym z otworami na rękę.  
• wym. 33 x 30 x 50 cm 

szt 2 

90. Krzesełko dla lalki Składane krzesełko do karmienia lalki, stojak 
wykonany z metalowych rurek, podstawka do 
karmienia z róŜowego plastiku, siodełko z 
róŜowego materiału, zapinanego na zatrzaski. 
Wymiary 33x26x60cm 

szt 2 

91. Lalka – miss plaŜy Lalka wykonana z miłego w dotyku tworzywa 
gumowego. Laka ma ubranie strój kąpielowy, 
okulary, klapki z falbanką. Lalka mówi, śpiewa, 
gaworzy i śmieje się, po nakarmieniu sika. 
Posiada ruchome nogi i ręce, moŜe siedzieć. W 
zestawie buteleczka do karmienia, okulary dla 
dziecka, muszelka, rozgwiazda. Wymiary 
długość 38cm. 

szt 2 

92. Lalka – strojnisia Lalka wykonana z miłego w dotyku tworzywa 
gumowego. Uśmiechnięta w kolorowym 
ubranku: czerwona kurteczka, kolorowa 
spódniczka, róŜowe bucik, biały sweterek,i 
rajstopy, po naciśnięciu śpiewa wesołe piosenki. 
Wysokość 50cm.  

szt 2 

93. Lalka –bobas Lalka wykonana z miłego w dotyku tworzywa 
gumowego. Ubrana w róŜowo – czerwony 

szt 2 
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kombinezon – śpiochy, biało – róŜową 
czapeczkę. Lalka mówi, płacze, chrapie. 
Wysokość 42cm. 

94. Samochód śmieciarka Śmieciarka wyposaŜona jest w kontener na 
śmieci, ruchomy podnośnik umoŜliwiający 
opróŜnianie kontenera oraz otwieraną tylną 
klapę do ładowania duŜych przedmiotów. Z 
przodu pojazdu specjalny uchwyt 
umoŜliwiający dziecku trzymanie się podczas 
jazdy. Samochód w kolorach kabina Ŝółto – 
czerwona, koła Ŝółto - czarne, kontenery Ŝółty, 
zielony, niebieski.  
• maksymalne obciąŜenie do 50 kg  
• wym. 64 x 33 x 38 cm 

szt 2 

95. Samochód – gigant 
truck - wywrotka 

Auto o duŜym gabarycie i ogromnej 
wytrzymałości wykonane z plastiku w kolorach: 
kabina niebiesko – czerwona, ruchoma 
wywrotka – Ŝółta, koła czarno - Ŝółte. Wymiary 
55x36,5x32cm 

szt 2 

96. Samochód – gigant 
truck – spychacz 

Auto o duŜym gabarycie i ogromnej 
wytrzymałości, wykonane z plastiku w kolorach 
kabina czerwona, koła czarno – Ŝółte, 
ładowacz- spychacz – Ŝółty. Wymiary 
55x36,5x32cm 

szt 2 

97. Tory kolejowe Zestaw drewnianych elementów w kolorze 
naturalnego drewna, które łączą się na zasadzie 
puzzli tworząc ogromną pętlę torów 
kolejowych. W skład zestawu wchodzą 
róŜnokolorowe: pojazdy, ludziki, drzewa, znaki 
drogowe. Zestaw składa się ze 100 elementów 
wym. 120 x 90 x 8 cm 

szt 2 

98. Parking 3 poziomy Parking trzypoziomowy wykonany z 
kolorowego tworzywa sztucznego z torem do 
składnia o długości 3,2m. w zestawie 3 auta, 
winda dla pojazdów, znaki drogowe, szlabany, 
sygnalizacja świetlna, stacja diagnostyczna. 
Wymiary 74x69x31cm. 

szt 2 

99. Warsztat na kółkach Wykonany z trwałego plastiku w kolorach: 
kółka czarne, blat popielaty, rączki Ŝółte, w 
formie wózka z 25 elementami (piła 
z ruchomym ostrzem, wiertarka z obracającym 
się wiertłem, młotek, śrubokręt, zestaw źrub 
i inne akcesoria). 
wym. 44 x 30 x 48 cm 

kpl 2 

100. Torba z instrumentami Wszystkie instrumenty umieszczone w 
praktycznej, czarnej torbie z kieszonkami. 

kpl 1 
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Torba wykonana jest z tkaniny, zamykana na 
zamek.  
• wym. torby po złoŜeniu 42 x 42 cm  
• 17 instrumentów: - tamburyn, śr. 20 cm - maxi 
quiro z pałeczką, dł. 40 cm - podwójna tarka 
quiro z pałeczką, dł. 27 cm - trójkąty z 
pałeczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 
cm, 13 cm, 10,5 cm - kastaniety drewniane, 2 
szt., śr. 5,5 cm - kastaniety z rączką, dł. 21 cm - 
marakasy drewniane, dł. 23 cm - drewniany 
tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - tamburyn z 
membraną, śr. 20 cm - podwójny tonblok z 
pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - podwójny 
tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 cm - 
klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm - marakas wałek, 
dł. 20,5 cm, śr. 5 cm 

101. Bujaczek piesek 

 

Wykonany z tkaniny PCW (tkanina łatwa do 
czyszczenia i zmywania) i wypełniony pianką o 
podwyŜszonej gęstości. MoŜliwość 
zdejmowania pokrowca. W kolorach tułó: Ŝółty, 
róŜowy, uszy niebieskie, oczy czarne. Wymiary 
62x51x30cm. 

szt 2 

102. Bujaczek kabriolet 

 

Wykonany z tkaniny PCW (tkanina łatwa do 
czyszczenia i zmywania) i wypełniony pianką o 
podwyŜszonej gęstości. Kabriolet w kolorach 
niebieski, Ŝółty, koła czarne. MoŜliwość 
zdejmowania pokrowca. Wymiary 
120x60x30cm. 

szt 2 

103. Skrzynia pirat na 
kółkach 

Wykonana z kolorowego i trwałego plastiku: 
pokrywa w kolorze zielonym, pudło w kolorze 
niebieskim. Wymiary 59x40x47cm. Pojemność 
55l. 

szt 4 

104. Skrzynia pirat na 
kółkach 

 

Wykonana z kolorowego i trwałego plastiku: 
pokrywa w kolorze czerwonym, pudło w 
kolorze niebieskim.Wymiary 46x38,5x33,9cm. 
Pojemność 29l. 

szt 4 

105. Kosz na śmieci – 
tygrysek 

Wykonany z kolorowego i trwałego tworzywa 
sztucznego: wiadro w kolorze Ŝółtym, pokrywa 
z motywem tygrysa. Wymiary średnica 26cm, 
wysokość 39cm 

szt 2 

106. DuŜe stopy – pomoce 
do ćw gimnast 

 

DuŜe stopy – jedna para. Wykonane z trwałej 
pianki w kolorze niebieskim, o długości stopy 
50 cm. Do stóp zamocowane są czarne sznurki z 
uchwytami do trzymania w ręce. 

kpl 6 

107. Plansza bujak Wykonana z trwałego plastiku w kolorze 
niebieskim, zapewnia bezpieczna zabawę dzięki 

szt 4 
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antypoślizgowej powierzchni. Do bujania sie na 
boki o wymiarach 52x12,5x9cm. 

108. Letnie narty dla dwóch 
osób 

Zestaw składa się z dwóch kolorowych paneli z 
twardego, trwałego plastiku ze sznurkami 
zakończonymi rączką i zaczepami do butów, w 
kolorze zielonym. Letnie narty dla dwóch osób 
- wymiary długość 88cm.  

kpl 2 

109. Letnie narty dla trzech 
osób 

Zestaw składa się z dwóch kolorowych paneli z 
twardego, trwałego plastiku ze sznurkami 
zakończonymi rączką i zaczepami do butów, w 
kolorze zielonym i czerwonym. Letnie narty dla 
trzech osób - wymiary długość 104cm. 

kpl 2 

110. Worki do skakania Wykonane z mocnego i wytrzymałego 
tworzywa, z uchwytami po bokach. W 
komplecie 6 sztuk w kolorach: pomarańczowy, 
niebieski, zielony. Wymiary 52x62cm. 

kpl 1 

111. Płotki z sercami Komplet składa się z 4 płotków do ćwiczeń w 
pokonywaniu przeszkód. Płotki wykonane są z 
drewna, składają się z drąŜka w kolorze 
naturalnego drewna, po bokach serca (stojaki) w 
kolorach: Ŝółty, czerwony, zielony, niebieski. 
Wymiary 56,6x13,3x12,2cm 

kpl 2 

112. Obręcze płaskie Zestaw składa się z 4 sztuk kolorowych (Ŝółty, 
czerwony, niebieski, zielony) obręczy o 
średnicy 44cm. Wykonane z trwałego plastiku.  

kpl 6 

113. Szarfy na kiju Zestaw składa się sześciu kolorowych (Ŝółty, 
czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, 
fioletowy) szarf z plastikowym uchwytem na 
rękę. Długość szarfy 90cm, długość rączki – 
30cm,  

kpl 4 

114. RóŜdŜka z piłeczką W zestawie znajdują się 3 róŜdŜki z piłeczkami. 
RóŜdŜki wykonane z trwałego tworzywa 
sztucznego w kolorach czarna rączka i obręcz 
pomarańczowa, fioletowa, zielona, piłeczki w 
kolorach niebieski, Ŝółty, czerwony, 
przymocowane na sznurku. Średnica piłeczki 
7cm, wymiary róŜdŜki 11,5x38cm.  

kpl 4 

115. Tańczące kubeczki W zestawie znajdują się 3 róŜdŜki z piłeczkami. 
RóŜdŜki wykonane z trwałego tworzywa 
sztucznego w kolorach czarna rączka i obręcz 
pomarańczowa, fioletowa, zielona, piłeczki w 
kolorach niebieski, Ŝółty, czerwony, 
przymocowane na sznurku. Średnica piłeczki 
7cm, wymiary róŜdŜki 11,5x38cm. 

kpl 4 

116. Tańczące kubeczki Zestaw składa się z 6 sztuk. Wykonane z 
trwałego tworzywa sztucznego, w skład zestaw 

kpl 2 
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wchodzi piłeczka przymocowana na sznurku do 
kubeczka- kielicha. Kolory kielicha, 
sznureczka, piłeczki: Ŝółty, pomarańczowy, 
czerwony, zielony, fioletowy, niebieski. 
Wymiary kubeczka- kielicha 16cm, piłka o 
średnicy 7,2cm.  

117. Lina Lina wykonana z trwałego i wytrzymałego 
materiału- sznurka w kolorze czerwonym. 
Długość liny 10m, średnica 2cm 

szt 1 

118. Chusta 3,5 m Kolorowa chusta w kształcie koła (spadochron) 
wykonana z trwałego i wytrzymałego materiału, 
w środkowej części wszyta gruba lina (do 
regulacji średnicy otworu w chuście) oraz 
uchwyty na obrzeŜu do trzymania w ręce. 
Chusta składa się 8 kawałków zszytego 
materiału w kolorach: 2 Ŝółty, 2 czerwony, 2 
niebieski, 2 zielony.  
Średnica: 3,5m, 8 uchwytów, maksymalne 
obciąŜenie 10 kg 

szt 2 

119. Tunel zyg – zag Wykonany z miękkiego ortalionowego 
materiału. Kolory Ŝółty, czerwony, zielony. 
Wymiary: średnica 46cm, długość 280cm. 

szt 1 

120. Tunel prosty Wykonany z miękkiego ortalionowego 
materiału. Kolory: Ŝółty, zielony, róŜowy, 
niebieski. Wymiary: średnica 46cm, długość 
180cm. 

szt 1 

121. Drabinka z kółkami 
hoops 

Drabinka koordynacyjna złoŜona z połączonych 
ze sobą 12 kolorowych obręczy: po 3 Ŝółte, 3 
czerwone, 3 niebieskie, 3 zielone. Wykonana z 
trwałych plastikowych obręczy i kijków. 
Wymiary dł. 5m, średnica kółek 44cm. 

szt 2 

122. Układ słoneczny Ruchomy model ukazujący Słońce I 9 planet w 
ruchu. Słońce jest podświetlane od środka 
Ŝarówką i oświetla krąŜące wokół planety, a 
prezentacji towarzyszy nagranie. Wymiary: 
34,5x26x17cm 

kpl 1 

123. Model ziemi Wykonany z elastycznej masy –pianki, na której 
widoczne są oceany – kolor niebieski, 
kontynenty w kolorze zielonym ( faktura 
wypukła) oraz duŜe łańcuchy górskie. Istnieje 
moŜliwość jego otwarcia, co pozwala na 
wyjaśnienie budowy Ziemi, w środku kolory 
pomarańczowy i czerwony. . Średnica: 15 cm 

szt 2 

124. Globus podświetlany Globus polityczny, który zmienia się w fizyczny 
po zapaleniu w nim Ŝarówki. Średnica: 32cm, 
wysokość 48cm. W kartonowym pudełku. 

szt 2 
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125. Stacja meteorologiczna Wykonana z tworzywa sztucznego, z metalową 
rurką, szklaną menzurką, termometrem, 
wiatromierzem w postaci zwierzątek, zegar 
słoneczny, gnomon. Długość 116cm.  

szt 1 

126. Mega lupa ręczna Wykonana z plastiku. Rączka z gumy 
umoŜliwia łatwe chwytanie i zabezpiecza przed 
wyślizgnięciem lupy. Średnica lupy 10 cm, 
powiększenie 2 x za pomocą wysokiej klasy 
plastikowej soczewki. Wymiary” 
19,5x10,8x3cm (szkło o średnicy 8 cm) 

szt 2 

127. Lupki małe W komplecie 4 lupki, wykonane z plastiku w 
czterech kolorach, szkło powiększające 2 x. 
Wymiary dł. 13,5cm  

kpl 10 

128. Bezpieczeństwo wokół 
nas 

Zestaw kartonowych historyjek obrazkowych 
przedstawiających róŜne zachowania kota 
Pysia. Składa się z 35 elementów tworzących 7 
historyjek obrazkowych; 4 elementy 
pozwalające dokonywać oceny zachowania, 1 
element ze znakiem zapytania pozwalający na 
wprowadzenie własnych pomysłów rozwiązań 
danej sytuacji problemowej. Zestaw w 
kartonowym pudełku. 

szt 2 

129. Szanujemy przyrodę Zestaw kartonowych historyjek obrazkowych 
przedstawiający róŜne zachowania kota Pysia. 
Składa się z 25 elementów tworzących 5 
historyjek obrazkowych; 10 elementów 
pozwalających dokonywać oceny 
zachowania: 5 kartoników z zielonym listkiem - 
ocena pozytywna, 5 kartoników z czerwonym 
listkiem - ocena negatywna; elementy ze 
znakiem ,,?" pozwalające na wprowadzenie 
własnych pomysłów rozwiązań danej sytuacji 
problemowej. Zestaw w kartonowym pudełku. 

szt 2 

130. Tablica welurowa Wykonana z weluru w kolorze szarym, obszyta 
czerwoną taśmą, z 5 uchwytami do zawieszenia 
na ścianie, o wymiarach 100x69cm.  

szt 2 

131. Kodeks dobrego 
zachowania 

Zasady wydrukowane są na tekturowych, 
zalaminowanych paskach zaopatrzonych w 
rzepy, dzięki którym moŜna je łatwo przypinać 
do welurowej tablicy. Napisy wykonane 
drukowanymi literami zobrazowane prostymi 
rysunkami: 27 kartoniki z rysunkami o 
wymiarach 15x15cm, 27 paski z zasadami i 
konsekwencjami o wymiarach 8x45cm, 3 czyste 
paski do wykorzystania przez nauczyciela.  

szt 2 

132. Ale historia - historyjka Gra (karton zalaminowany) – historyjka składa szt 2 
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się z 24 plakietek do złoŜenia w 6 historyjek 
oraz 6 kompletów 4 - elementowych puzzli, 
wymiary: plakietki: 14 x 7 cm, puzzle 4 x 4 cm. 
Całość w kartonowym pudełku. 

133. Opowiem ci mamo W kartonowym pudełku znajduje się:  
-32 tekturowe, laminowane obrazki, z których 
moŜna ułoŜyć 8 logicznych historyjek -
instrukcja  
-16 dwustronnych plansz o wymiarach 
21x16cm.  

szt 2 

134. Historyjki obrazkowe 
6- elementowe 

Kartonowa laminowana teczka zawiera 21 
historyjek obrazkowych 6 elementowych oraz 
kieszonki do ich układania  Format: A4- 21 
stron 

szt 2 

135. Historyjki obrazkowe 8 
– elementowe 

Kartonowa laminowana teczka zawiera 21 
historyjek obrazkowych 8 elementowych oraz 
kieszonki do ich układania,. Format: A4- 21 
stron. 

szt 2 

136. Alfabet ruchomy 
drewniany 

Drewniana zabawka edukacyjna na stojaku w 
kolorze naturalnego drewna, z obracanymi 
literkami do nauki alfabetu. Na odwrocie 
kartonika z literką obrazek odpowiadający danej 
literze.  
32 litery: wymiary 32x24cm 

szt 4 

137. Alfabetyczne 
przewlekanki 

Karty plastikowe z kolorowymi obrazkami do 
przewlekania sznureczków poprzez otworki, z 
których kaŜdy oznaczony jest inną literą.  
Zestaw składa się z 3 kolorowych kart o 
wymiarach 25x25cm oraz 9 sznureczków.  

kpl 3 

138. Przewlekanki – literki 
małe 

 

Komplet 26 plastikowych małych literek 
alfabetu w czterech kolorach: Ŝółty, niebieski, 
czerwony, zielony, z dziurkami do przewlekania 
sznureczków.  
W komplecie 8 sznureczków w 4 kolorach: 
Ŝółty, niebieski, czerwony, zielony.  

kpl 2 

139. Przewlekanki – literki 
duŜe 

 

W komplecie 26 plastikowych wielkich liter 
alfabetu w czterech kolorach: Ŝółty, niebieski, 
czerwony, zielony, z dziurkami do przewlekania 
sznureczków. W komplecie 8 sznureczków w 4 
kolorach: Ŝółty, niebieski, czerwony, zielony,. 

kpl 2 

140. Liczmany drewniane Drewniane kolorowe liczmany w formie 
długich pałeczek, posiadające na końcach 
podwójne boczne magnesy dzięki którym 
liczmany łatwo moŜna łączyć w grupy. Zestaw 
składa się ze 100 szt liczmanów o przekroju 
okrągłym w 5 kolorach ( drewno niebieski, 

kpl 2 
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Ŝółty, czerwony, zielony)  wym: śr. 0,8cm, dł.30 
cm. 

141. Studnia Jakuba W kartonowym pudełku: 60 drewnianych 
kolorowych drąŜków o śr. 1cm, dł. 18 cm w 
kolorach Ŝółty, pomarańczowy, czerwony, 
niebieski, fioletowy, zielony; 1 drewniana 
kostka z kolorowymi ściankami 

kpl 1 

142. Cyfry i kołeczki 1 -10 Drewniane klocki w kolorze naturalnego 
drewna o wymiarach 7x12x1,3cm. 
Niekonwencjonalne liczydło wprowadzające 
pierwsze pojęcie ilości, segregowania oraz 
operacji na konkretach. 

kpl 4 

143. Cyferkowe stopki Drewniane nakładanki - puzzle - liczby , które 
układa się na podstawie w kształcie stopy. Na 
kolorowych palcach stopy są liczby od 1 do 10, 
Wymiary: szer: 38cm, wys. 26,5cm. 

szt 4 

144. Cyferkowe dłonie 

 

Drewniane nakładanki - puzzle - liczby , które 
układa się na podstawie w kształcie dłoni. Na 
kolorowych palcach dłoni są liczby od 1 do 10, 
Wymiary: szer: 21cm, dł. 38cm 

szt 4 

145. Gąsienica W komplecie zapakowanym w wygodna tubę z 
rączką: 4 gąsienice, 4 kolorowe bambusowe 
łyŜki z gumowym ogranicznikiem, 36 
kolorowych kulek bambusowych z liczbami od 
1 do 9, 20 kolorowych Ŝetonów, bambusowa 
listwa na Ŝetony, sznurkowa obręcz. 

kpl 2 

146. Piramidki Gra edukacyjna, w zestawie znajduje się 16 
płytek z kolorowymi kółkami, 62 elementy o 
średnicy 2,2 i wysokości 1,2 cm w sześciu 
kolorach, kolorowa kostka do gry. 

szt 2 

147. Poukładaj kolory i 
kształty 

Wykonana z drewna lakierowanego 
przesuwanka z 18 drewnianymi kartami zadań. 
Wymiary 22x18x3cm. Wymiary klocka 6x6cm. 

szt 4 

148. Trojaczki Zestaw 6 gier edukacyjnych z róŜnie ubranymi 
misiami. W zestawie mieści się 24 twarde 
plakietki o wymiarach 7,4cmx 7,4cm.oraz 12 
twardych plansz o wymiarach 16,2 cm x 7,8 cm. 

szt 4 

149. Drewniane abecadło 

 

Kolorowe wykonane z drewna literki, słuŜą do 
układania prostych słów, w zestaw wchodzi 
tablica wykonana z drewna. Wymiary: tablicy - 
30x21,5x 1cm podstawa, 26 elementów (litery) 

szt 6 

150. Tor z kulka ślimak 

 

Plansza z labiryntem wykonana ze sklejki w 
kolorze zielonym, metalowa kulka poruszająca 
się po torze. Wypadanie kulki uniemoŜliwia 
pleksi zamocowana na planszy. Wym: 
31x22x1,5cm. 

szt 4 
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151. Tor z kulka Plansza z labiryntem wykonana ze sklejki w 
kolorze czerwonym, metalowa kulka 
poruszająca się po torze. Wypadanie kulki 
uniemoŜliwia pleksi zamocowana na planszy. 
Wym: 31x22x1,5cm. 

szt 4 

152. Skrzynka zgaduj 
zgadula 

Wykonana z drewna w kolorze naturalnym, 
półeczka ozdobiona motywem chmur w kolorze 
pomarańczowym. WyposaŜona w dwa otwory 
przez które dzieci wkładają ręce. Wymiary: 
39,5cm x 19,5cm x 38cm 

szt 2 

153. Abecadło 

 

Układanka – puzzle w kartonowym pudełku, 
zalaminowane kartoniki przedstawiają róŜne 
przedmioty i drukowane litery, od których 
zaczynają się ich nazwy. Wym: 27x 2 elementy, 
po złoŜeniu 8,2 x 5,2 cm. 

szt 4 

154. Przewlekanki figurki 

 

8 figurek o kształtach: kot, delfin, samochód, 
statek, motyl, słoń, lokomotywa, motor, w 4 
kolorach: Ŝółty, czerwony, niebieski, zielony z 
tworzywa sztucznego z dziurkami do 
przewlekania.  
Wymiary od 6 do 10 cm, W zestawie 8 
sznurków dł. 90 cm. 

szt 4 

155. Wyszywanki bez igły 

 

Wykonane z grubego, pokrytego kolorowym 
rysunkiem kartonu. Obrazki przedstawiają 
kontury zwierząt, na których zrobione są dziurki 
do przewlekania. W zestawie znajdują się 
kolorowy sznurówki. 6 obrazków o wym. 
13,3x13,3cm. 

szt 4 

156. Puzzle cztery pory roku 

 

Zestaw kartonowych puzzli do ułoŜenia 4 
plansz przedstawiających zmiany zachodzące w 
przyrodzie. W skład zestawu wchodzi 40 
elementów: z których moŜna ułoŜyć 4 
układanki o długości 65cm i szer. 10,5cm. 
Zestaw puzzli znajduje się w kartonowym 
pudełku. 

szt 2 

157. Labirynt z biedronką 

 

Drewniany labirynt w kolorze naturalnym z 
biedronką, gra. Zestaw składa się z podstawy i 
pionowej tablicy z otworami oraz biedronki 
umocowanej na sznurkach. Na tablicy są otwory 
które wyznaczają tor poruszania się biedronki, 
ruchy biedronki wyznaczają pociąganie za 
sznurki. Wym: 26x36cm. 

szt 2 

158. Pieksi 

 

Zestaw w kartonowej tubie, wykonany z 
bambusa, w czterech kolorach: Ŝółty, czerwony, 
niebieski, zielony. Zestaw składa się z 96 sztuk 
kształtek okrągłych, kwadratowych, 

szt 2 
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trójkątnych, 8 patyczków po 2 w kolorze 
zielonym, czerwonym, niebieskim, Ŝółtym do 
tworzenia układów figur.  

159. Mozaika XXL 

 

Zestaw w drewnianym pudełku składa się z 250 
drewnianych wielokątów w pięciu kolorach: 
Ŝółty, czerwony, zielony, pomarańczowy, 
niebieski, oraz 20 zróŜnicowanych 
trudnościowo wzorów kart kartonowych 
laminowanych do układania.  

szt 1 

160. Mozaika na magnesie 

 

Zestaw składa się z 250 kolorowych elementów 
(tangramów) wykonanych z drewna w kolorze 
pomarańczowym, Ŝółtym, niebieskim, 
zielonym, czerwonym, podklejanych 
magnesem. W skład zestawu wchodzi metalowa 
płaszczyzna do budowania róŜnych układów o 
wym. 37x28,5x2cm. Wszystko umieszczone w 
drewnianym pudełku. 

szt 1 

161. Zestaw do ćwiczeń 
graficznych 

 

Zestaw wykonany z drewna w skład którego 
wchodzą 3 blaty nałoŜone na siebie za pomocą 
drewnianych okrągłych nóŜek w kolorze 
czerwonym,zółtym, zielonym z wyciętymi w 
nich wzorami - szlaczkami o róŜnorodnym 
stopniu trudności. Zamocowana czerwona kulka 
na drewnianym uchwycie ułatwia wodzenie ręki 
dziecka w róŜnych kierunkach. Wym. 
35x14,8x5cm 

kpl 2 

162. Tabliczki ze 
szlaczkami 
manipulacyjne 

Wykonane z MDF-U w kolorze zielonym, z 
wyŜłobionymi wzorami- rowkami, wyposaŜona 
w drewniany ołówek na sznurku do 
prowadzenia w labiryncie, wym. 30x21cm.  

szt 4 

163. Tabliczki ze 
szlaczkami 
manipulacyjne 

Wykonane z MDF-U w kolorze niebieskim, z 
wyŜłobionymi wzorami- rowkami, wyposaŜona 
w drewniany ołówek na sznurku do 
prowadzenia w labiryncie, wym. 30x21cm. 

szt 4 

164. Tabliczki 
manipulacyjne 

Wykonane z MDF-U w kolorze Ŝółtym, z 
wyŜłobionymi labiryntami w kształcie gruszek, 
wym. 40x35cm. W zestawie dwa patyczki na 
sznurkach do ćwiczeń manipulacyjnych oburącz 
– wodzenia w labiryncie. 

szt 4 

165. Tabliczki 
manipulacyjne 

 

Wykonane z MDF-U w kolorze czerwonym, z 
wyŜłobionymi labiryntami w kształcie jabłek, 
wym. 41,5x22cm. W zestawie dwa patyczki na 
sznurkach do ćwiczeń manipulacyjnych oburącz 
– wodzenia w labiryncie. 

szt 4 

166. Tablice do angielskiego 
liczby 

Dwustronne zalaminowane plansze tematyczne 
z liczbami w języku angielskim, wym. 43x56cm 

szt 2 
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167. Tablice do angielskiego 
kolory 

Dwustronne zalaminowane plansze tematyczne 
przedstawiające nazwy kolorów i 
odpowiadające im przedmioty, wym. 43x56cm 

szt 2 

168. Tablice do angielskiego 
warzywa 

Dwustronne zalaminowane plansze tematyczne 
przedstawiające warzywa i ich nazwy, wym. 
43x56cm 

szt 2 

169. Tablice do angielskiego 
owoce 

Dwustronne zalaminowane plansze tematyczne 
przedstawiające owoce i ich nazwy, wym. 
43x56cm 

szt 2 

170. Tablice do angielskiego 
alfabet 

Dwustronne zalaminowane plansze tematyczne 
przedstawiające alfabet w języku angielski i 
obrazek, którego nazwa rozpoczyna się dana 
literą, wym. 43x56cm 

szt 2 

171. Plansze edukacyjne 
kolory 

Dwustronne zalaminowane plansze edukacyjne 
- tematyczne, przedstawiają przedmioty w 
róŜnych kolorach. Wymiary: 61x86cm 

szt 2 

172. Plansze edukacyjne 
zdrowe nawyki 

Dwustronne zalaminowane plansze edukacyjne 
- tematyczne, przedstawiają zdrowe nawyki. 
Wymiary: 61x86cm  

szt 2 

173. Plansze edukacyjne 
nasze ciało 

Dwustronne zalaminowane plansze edukacyjne 
- tematyczne, przedstawiają budowę ludzkiego 
ciała. Wymiary: 61x86cm  

szt 2 

174. Plansze edukacyjne 
bezpieczeństwo 

Dwustronne zalaminowane plansze edukacyjne 
- tematyczne, przedstawiają w jaki sposób dbać 
o bezpieczeństwo. Wymiary: 61x86cm  

szt 2 

175. Plansze edukacyjne 
zawody 

Dwustronne zalaminowane plansze edukacyjne 
- tematyczne, przedstawiają róŜne zawody 
wykonywane przez ludzi. Wymiary: 61x86cm  

szt 2 

176. Plansze edukacyjne 
warzywa 1 

Dwustronne zalaminowane plansze edukacyjne 
- tematyczne, przedstawiają róŜne warzywa 
uprawiane w polu i ogrodzie. Wymiary: 
61x86cm  

szt 2 

177. Plansze edukacyjne 
owoce 

Dwustronne zalaminowane plansze edukacyjne 
- tematyczne, przedstawiają róŜne owoce 
uprawiane w polskich sadach. Wymiary: 
61x86cm 

szt 2 

178. Plansze edukacyjne 
owoce tropikalne 

Dwustronne zalaminowane plansze edukacyjne 
- tematyczne, przedstawiają róŜne owoce 
tropikalne. Wymiary: 61x86cm 

szt 2 

179. Plansze edukacyjne po 
co uprawiamy 

 

Dwustronne zalaminowane plansze edukacyjne 
- tematyczne, przedstawiają róŜne rośliny i 
wyprodukowane z nich produkty.  Wymiary: 
61x86cm 

szt 2 

180. Plansze edukacyjne po 
co hodujemy 

Dwustronne zalaminowane plansze edukacyjne 
- tematyczne, przedstawiają zwierzęta i 
produkty z nich powstałe. Wymiary: 61x86cm 

szt 2 



 66 

181. Plansze edukacyjne 
drzewa iglaste, liściaste 

Dwustronne zalaminowane plansze edukacyjne 
- tematyczne, przedstawiają róŜne gatunki 
drzew iglastych i liściastych. Wymiary: 
61x86cm  

szt 2 

182. Plansze edukacyjne 
warzywa 2 

Dwustronne zalaminowane plansze edukacyjne 
- tematyczne, przedstawiają róŜne warzywa 
uprawiane w polu i ogrodzie. Wymiary: 
61x86cm  

szt 2 

183. Plansze edukacyjne 
zjawiska pogodowe 

Dwustronne zalaminowane plansze edukacyjne 
- tematyczne, przedstawiają róŜne zjawiska 
pogodowe. Wymiary: 61x86cm 

szt 2 

184. Słomki konstrukcyjne Zestaw 120 sztuk, plastikowych elastycznych 
rurek oraz wielowypustowych łączników 
pozwalających na łatwe i wielokrotne łączenie 
ich ze sobą. Długość jednej słomki 20cm, 
średnica 0,7cm w sześciu kolorach. Słomki 
umieszczone są w pudełku z tworzywa 
sztucznego. 

kpl 4 

185. Klocki moduły Zestaw 120 elementów, kolorowych 
plastikowych klocków o wymiarach wys. 4,8cm 
do zabaw przestrzennych 

kpl 2 

186. Karty pracy do 
modułów 

Zalaminowane karty pracy o wymiarach 
11,5x11,5cm, w tekturowym pudełku 24 sztuki, 
umoŜliwi ą tworzenie konstrukcji 
przestrzennych 

kpl 2 

187. Klocki elastyczne 
płotki 

Klocki giętkie, płaskie typu ,,click”, 
przypominają swym wyglądem płotki, które 
łącza się ze sobą zatrzaskami znajdującymi się 
na ich końcach. W zestawie znajduje się 160 
sztuk kolorowych klocków o wymiarach 
6,5x3,5cm 

kpl 2 

188. Klocki zębatki Plastikowe, róŜnokolorowe klocki w postaci kół 
zębatych. W zestawie 80 elementów o średnicy 
4,3cm 

kpl 2 

189. Karty pracy do zębatek Zalaminowane karty pracy o wymiarach 
11,5x11,5cm, w tekturowym pudełku 24 sztuki 

kpl 2 

190. Szalona wieŜa – 
drewniane klocki 

Kolorowe drewniane klocki o kształcie 
graniastosłupów. W zestawie znajduje się 58 
klocków: 6 czerwonych, 12 niebieskich, 40 
naturalnych. 

kpl 2 

191. Tablice tematyczne 
park 

Tablice tematyczne - park, laminowane o 
wymiarach 65x47cm 

szt 2 

192. Tablice tematyczne 
plaŜa 

Tablice tematyczne - plaŜa, laminowane o 
wymiarach 70x50cm 

szt 2 

193. Tablice tematyczne u 
lekarza 

Tablice tematyczne – u lekarza, laminowane o 
wymiarach 70x50cm 

szt 2 



 67 

194. Tablice tematyczne 
wieś 

Tablice tematyczne - wieś, laminowane o 
wymiarach 70x50cm 

szt 2 

195 Tablice tematyczne 
miasto 

Tablice tematyczne - miasto, laminowane o 
wymiarach 70x50cm. 

szt 2 

196. Tablice tematyczne 
ekologia 

Tablice tematyczne -ekologia, laminowane o 
wymiarach 70x50cm 

szt 2 

197. Tablice tematyczne zoo Tablice tematyczne - zoo, laminowane o 
wymiarach 70x50cm. 

szt 2 

198. Tablice tematyczne 
sklep 

Tablice tematyczne - sklep, laminowane o 
wymiarach 70x50cm. 

szt 2 

199. Pastele suche  W komplecie 24 sztuki w 24 odcieniach, 
długość 5cm, grubość 15mm, do rysowania na 
sucho, na powierzchniach gładkich i szorstkich 

kpl 8 

200. Bibuła flaga Polski Komplet składa 3 rolek, bibuła biało – 
czerwona, szerokość 10 cm, długość 10 m,  

szt 6 

201. Fartuszki z rękawkami  W komplecie 3 sztuki. Wymiary 42x45cm, 
fartuszek ochronny wykonany z tworzywa 
sztucznego w kolorze niebieskim, zawiązywany 
tasiemkami po bokach, 

szt 16 

202. Tace do prac 
plastycznych duŜe  

W komplecie 4 sztuki, wymiar 37,2x27cm, 
głębokość 2,3cm, wykonane z tworzywa 
sztucznego w kolorze niebieskim, zielonym, do 
wykorzystania podczas prac plastycznych. 

kpl 2 

203. Gumowe stempelki - 
faktury zwierząt  

W komplecie 4 sztuki, wymiary 6x5x5cm, 
gumowe stempelki z fakturą zwierzęcych skór, 
posiadające uchwyt plastikowy do rączki.  

kpl 4 

204. Stemple z fakturą  W komplecie 6 sztuk, wymiary 6x6cm, słuŜą do 
wypełniania większych płaszczyzn kompozycji, 
dzięki zastosowanym materiałom odciski 
imitują róŜne faktury, uchwyt plastikowy 

kpl 4 

205. Szablony  W komplecie 6 wzorów o wymiarach 15x15cm, 
wykonane z trwałego elastycznego tworzywa o 
bezpiecznych krawędziach, w kolorach 
czerwonym, niebieskim , zielonym, Ŝółtym, 
idealnie przylegają do kartki, powierzchnia 
gładka zmywalna, do wielokrotnego uŜytku 

kpl 20 

206. Foremki do 
wykrawania masy 
solnej  

Plastikowe foremki w kolorze niebieskim, 
zielonym, czerwonym, Ŝółtym, do wykrawania 
kształtów z plasteliny, masy solnej, przydatne 
do obrysowywania, w komplecie po 6 sztuk o 
wymiarach 8,6x6,7cm i 8,6x5,6cm.  

kpl 4 

207. Dziurkacze średnie 

 

Metalowe dziurkacze w oprawie z tworzywa 
sztucznego, słuŜą do wycinania róŜnych 
wzorów: gwiazdka, kwiatek, serce, choinka, 
motyl, kokardka, śnieŜynka, słońce, aniołek, 
tulipan, cukierek, miś, Wymiary: 6,8x3,6cm 

szt 20 
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208. Prasy do papieru  Wykonana z tworzywa sztucznego, pozwala 
wytłaczać róŜne wzory, wymiary 17x13,5cm 

szt 12 

209. Dziurkacze duŜe  

 

Metalowe dziurkacze w oprawie z tworzywa 
sztucznego, słuŜą do wycinania róŜnych 
wzorów. Wymiary: 10x6cm 

szt 10 

210. NoŜyczki z wzorkami Wykonane z kolorowego plastiku z metalowym 
rdzeniem, w komplecie 4 sztuki z róŜnymi 
wzorami ostrzy, długość 14 cm 

kpl 4 

211. Szablony do wycinania 

 

Plastikowe płytki w kolorze niebieskim, 
zielonym, czerwonym, Ŝółtym, przy uŜyciu 
których w szybki i łatwy sposób moŜna 
narysować róŜnego rodzaju wzory, wymiary 
21,5x28cm 

szt 12 

212. Gilotyna do cięcia 
papieru 

 

Posiada wbudowany bezpieczny system 
chowanego ostrza, posiada wysuwaną linijkę 
ułatwiająca odmierzanie cięcia na papierze, 
dołączone 3 ostrza: cięcie proste, bigowanie, 
perforacja, 

szt 1 

213. Zszywacz biurowy 

 

Zszywacz metalowy z plastikową obudową w 
kolorze zielonym. Posiada wbudowany 
pojemnik na dodatkowe zszywki, zszywa 16 
kartek, wymiary 17,1x3,5x7cm. Pojemność 
zasobnika 150, rodzaj zszywki #24/6 i #26/6.  

szt 2 

214. Rozszywacz Rozszywacz metalowy z plastikową obudową w 
kolorze zielonym. Wymiary 5,7x3,4x5,3cm 

szt 2 

215. NoŜyczki długie  NoŜyczki z metalowym ostrzem, rączki 
plastikowe, wymiary długość 21 cm.  

szt 2 

216. Karbownica do papieru 

 

Plastikowa karbownica w kolorze czerwonym, 
niebieskim do wytłaczania papieru. Wzory: 
serca, gwiazdy. szerokość 17cmx długość 
13,5cmx wysokość 2,5cm.  

szt 2 

217. Dziurkacze kombinerki 

 

Metalowe nierdzewne dziurkacze - kombinerki 
z plastikową rączką, słuŜą do dekoracji róŜnego 
rodzaju materiału. Wzory: kwiatek, motyl, 
gwiazdka,  

szt 6 

218. Koraliki w wiaderku W wiaderku 8000 plastikowych 
róŜnokolorowych koralików o średnicy 5mm, 

kpl 2 

219. Podkładki do 
koralików 

W komplecie 9 białych plastikowych podkładek 
o róŜnych kształtach i wymiarach. 

kpl 4 

220. Koraliki plastikowe do 
nawlekania 

Plastikowe matowe koraliki o róŜnych kolorach 
i kształtach (walec, sześcian, graniastosłup), 
360 sztuk, wymiary około 2,1cm, w zestawie 
kolorowe sznureczki o długości 90 cm z 
wygodnymi do przewlekania końcówkami.  

kpl 2 

221. Tektura szara falista Tektura falista w rolce, długość 10m, szerokość 
30cm.  

szt 2 
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222. Kółka małe do origami 

 

50 arkuszy w 10 kolorach z wysztancowanymi 
kółkami, 2000 sztuk średnica kółek 2, 3, 4 i 
6,5cm 

kpl 4 

223. Trójkąty do origami 25 arkuszy w 5 kolorach z wysztancowanymi 
trójkątami równobocznymi , długość boku 2,5 i 
5 cm, 10 i 20 cm. 

kpl 4 

224. Kwadraty do origami Zestaw kwadratów do orgiami w róŜnych 
kolorach i wielkościach, po 100 sztuk 
kwadratów o długości boku 200, 150, 120, 100, 
80, 60 mm. Po 500 sztuk kwadratów o długości 
boku 40, 30, 20 mm. 

kpl 4 

225. Zestaw do malowania 
palcami 

Farby do malowania placami w kolorach: 
zielony, niebieski, czerwony, czarny, biały, 
Ŝółty, w duŜych pojemnikach z podstawkami do 
ustawiania butelek w pozycji – dozownikiem w 
dół, mogą być rozprowadzane za pomocą 
pędzla umieszczone w tekturowym 
praktycznym pudełku z uchwytami, 6 
pojemników po 1000 ml  

kpl 2 

226. Klej uniwersalny 1l  Klej uniwersalny w plastikowej butelce 1 l do 
papieru, bibuły, tektury, drewna itp.  

szt 4 

227. Klej pistolet  Wysoka wydajność topnienia 
Elektroniczne utrzymywanie stałej temperatury 
Wymienna dysza 
Moc: 
- faza rozgrzewania (W): ok. 200 
- faza spoczynkowa (W): ok. 16 
- faza robocza (W): ok. 45 
Dane techniczne: 
Moc rozgrzewania - ok. 200 W 
Moc robocza - ok. 45 W 
Napięcie zasilania 100 – 240 V bezstopniowo 
Czas rozgrzewania ok. 7 min. 
Wkłady klejowe o średnicy 20 mm 
Temperatura topnienia 206 C 
Moc tłoczenia ok. 7,5 g/min. 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 185 x 160 x 30 
mm 
CięŜar 320 g 

szt 2 

228. Wkład kleju do 
pistoletu 

W opakowaniu plastikowym 1 kg kleju wkładu 
do pistoletu. Średnica 20mm,  

kpl 2 

229. Druciki kreatywne Plastyczne i puszyste druciki kreatywne 
wykonane z łatwo wyginającego się drutu 
obciągniętego miękkim tworzywem. W śród 
nich znajdują się druciki jednolite w 9 kolorach, 
prąŜkowane w 5 kolorach, błyszczące w 4 

kpl 4 
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kolorach oraz o nieregularnej grubości w 5 
kolorach. 250 sztuk o grubości od 0,5cm do 
1cm i długości 31cm.  

230. Laminator do prac 
plastycznych 

Max. format dokumentu: A3 Max. grubość folii 
w mikronach: 80-250 Szerokość szczeliny: 330 
Mechanizm grzejny: płytka podgrzewająca rolki 
Liczba rolek: 4 Czas nagrzewania w minutach: 
4 Ustawienie temperatury (ilość ustawień): 6 
Prędkość laminacji w cm/min: 50 Wyświetlacz 
LCD: Sygnał gotowości, laminacja na zimno 
moŜliwość laminacji zdjęć, otwierana pokrywa, 
funkcja cofania, rączki do przenoszenia, 
automatyczne wyłączenie Wymiary urządzenia 
w mm (W x Sz x G):   116x554x220 Waga 
urządzenia w kg:   6,8 

szt 1 

231. Pędzelki na palce Zestaw pędzelków z wyprofilowanym 
nakładkami na palce z tworzywa sztucznego w 
kolorze Ŝółtym, zielonym, 3 grubości włosia, 9 
sztuk w komplecie. 

kpl 6 

232. Foremki do odlewów 
gipsowych 

Plastikowa forma do odlewów gipsowych i 
Ŝywicowych. Forma wielokrotnego uŜycia. 
Wymiary całej formy: 19,7x22cm. Kształty: 
owoce, litery, warzywa 

kpl 20 

233. Guziki  W pojemniku plastikowym 500g róŜnych 
wzorów, kolorów, rozmiarów plastikowych 
guzików 

kpl 4 

234. Płytki do wytłaczania 

 

Przeznaczone do odwzorowywania faktury 
płytki na powierzchni arkusza papieru kartonu 
lub folii aluminiowej. KaŜda płytka jest 
dwustronna, w kolorze niebieskim. 12 róŜnych 
płytek o wymiarach 17,9x14,7cm 

kpl 2 

235. Wygniatak do 
powierzchni 

SłuŜy do wytłaczania motywów na duŜej 
powierzchni papieru. Wykonany z twardego 
plastiku w kolorze niebieskim, posiada 
antypoślizgowy uchwyt w kolorze popielatym. 
Długość 5,5cm, średnica 3,2cm. 

szt 10 

236. Filc zestaw klasowy W zestawie 40 arkuszy filcu prasowanego - a4 
w 10 kolorach. 

kpl 1 

237. Gąsienica spacerowa Wykonana z bawełny w kolorze czerwonym, z 
Ŝółtymi uchwytami po prawej i lewej stronie, na 
początku gąsienicy jest wesoła głowa w kolorze 
Ŝółtym, Gąsienica jest wypchana poliestrowym 
wypełniaczem. WyposaŜona jest 26 uchwytów, 
długość 6,1m.  

szt 2 

238. Kamizelka odblaskowa Dzianina Ŝółta, poliestrowa, 2 pasy odblaskowe szt 50 
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dla dzieci srebrne o szerokości 5cm wkładana przez głowę 
z gumkami po bokach. Wymiary 120 – 140. 

239. Apteczka przemysłowa Apteczka pierwszej pomocy zawierająca 
wyposaŜenie ze stelaŜem mocującym do ściany. 
Spełnia wymagania norm UE. Wymiary 
28x20x11,5cm. 

szt 1 

240. Apteczka z 
wyposaŜeniem do sali  

Szkolna apteczka w poręcznym plecaku. 
Spełnia wymagania norm UE. Wymiary: 23x 
16,5x5,5cm.  

szt 2 

241. Dziecko w ruchu 
drogowym - znaki 
drogowe 

Wykonane z kolorowego weluru, mocowane na 
rzepy, ułatwiają dziecku przyswajanie 
wiadomości związanych z ruchem drogowym. 
W zestawie 5 plastikowych pachołków w 
kolorze zielonym o średnicy 9 cm., 5 znaków 
drogowych pionowych mocowanych do 
pachołków na rzepy: sygnalizator świetlny, 
droga dla rowerów, Agatka, uwaga dzieci, 
przejście, lizak. 

szt 1 

242. Dziecko w ruchu 
drogowym - auto w 
ruchu drogowym 

Wykonane z kolorowego weluru, mocowane na 
rzepy, ułatwiają dziecku przyswajanie 
wiadomości związanych z ruchem drogowym. 
W zestawie 7 plastikowych pachołków o 
średnicy 9 cm. oraz 7 znaków drogowych 
pionowych mocowanych do pachołków na 
rzepy: sygnalizator świetlny, stop, ustąp 
pierwszeństwa, rondo, nakaz jazdy na wprost, 
nakaz jazdy w prawo, zakaz wyjazdu. 

szt 1 

243. Szafki na ubrania Szafka dwudrzwiowa zamyka na klucz, z 
metalowymi uchwytami. Wewnątrz 8 
metalowych wieszaczków na ubrania. 
Wysokość szafki 115cm, szerokość 80cm, 
głębokość 40cm, wykonana z płyty MDF o 
grubości 18mm w kolorze buku. 

szt 6 

244. Szafa zamykana Szafa dwudrzwiowa zamyka na klucz, na 
zewnętrznej stronie drzwi uchwyty, z 5 
regulowanymi półkami, wysokość szafy 2m, 
szerokość 100cm, głębokość 40cm, wykonana z 
płyty MDF o grubości 18mm w kolorze buku. 

szt 2 

245. Stolik przedszkolny Blat wykonany z płyty laminowanej w kolorze 
drzewa o grubości 18mm wykończone trwałym 
zielonym kolorowym obrzeŜem PCV o grubości 
2mm. Blaty wyposaŜone w zaokrąglone 
naroŜniki. Wymiary blatu 120x80cm. 
Wysokość stolika 50cm. Nogi wykonane z 
metalowych okrągłych rurek w kolorze 
zielonym.  

szt 8 
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246. Krzesła uczniowskie 

 

Oparcie i siedzisko wykonane z lakierowanej 
sklejki w kolorze naturalnego drewna. 
Metalowy stelaŜ z rurek o średnicy 25mm w 
kolorze zielonym, nogi krzesła zakończone 
antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa 
sztucznego. Wymiary siedziska 34x36cm, 
wysokość krzesła z oparciem 60cm. Wysokość 
krzesła do siedziska 30cm.  

szt 50 

247. Biurko dla nauczyciela Wykonane z płyty laminowanej o grubości 
18mm w tonacji buku wykończone obrzeŜem o 
grubości 2mm. WyposaŜone w 2 szafki po 
lewej i prawej stronie, szuflady po lewej i 
prawej stronie, szuflady i szafki zamykane na 
klucz. Wymiary 130x60x76cm 

szt 2 

248. Krzesło Krzesło – styl ARM. StelaŜ krzesła wykonany z 
rury okrągłej w kolorze czarnym. Siedzisko i 
oparcie tapicerowane w kolorze zielnym. 
Krzesło posiada poliuretanowe podłokietniki. 
Materiał 100% włókno syntetyczne. 

szt 2 

249. Biblioteczka z półkami Szafka z 3 półkami o regulowanej wysokości 
przeznaczona głównie do przechowywania 
ksiąŜek i gier. Wykonana z płyty wiórowej w 
tonacji buku. Wymiary 83,6x30x120cm. 

szt 2 

250. Biblioteczka z 
ławeczką  

Mebel łączy funkcje biblioteczki i siedziska, 
wykonany z płyty wiórowej w tonacji buku z 
kolorowymi elementami z płyty MDF (kwiatki 
w kolorze Ŝółtym). Siedzisko jest wyposaŜone 
materac o grubości 3cm, wykonany z pianki 
umieszczonej w pokrowcu z tkaniny PCW w 
dwóch kolorach: Ŝółty i czerwonym). Wymiary 
98x90x66cm, wysokość siedziska 34cm. 

szt 2 

251. Stolik czerwony 
kwadratowy 

Stolik wykonany z nietoksycznej pianki 
pokrytej pokrowcem wykonanym z tkaniny 
MEDITAP. Wymiary; 30x40cm, 

szt 2 

252. Pufki emocje 

 

Siedziska wykonane z miękkiej pianki, pokryte 
wytrzymałą i łatwą do czyszczenia tkaniną 
PCW. W komplecie znajduje się 6 sztuk w 6 
kolorach, kaŜda pufka przedstawia inną minę, 
wymiary średnica 30cm, grubość 8cm.  

kpl 2 

253. Kostki do siedzenia 

 

W komplecie znajduje się 5 sztuk. Wykonane z 
miękkiej pianki pokrytej trwałą tkaniną PCW, 
lekkie i łatwe do przenoszenia w 5 róŜnych 
kolorach: Ŝółty, czerwony, niebieski, zielony, 
fioletowy, wymiary 30x30cm, wysokość 10cm. 

kpl 10 

254. Tablica tryptyk  Tablica tryptyk zielona składająca się z trzech 
części, środkowa cała zielona bez nadruku, lewa 

szt 2 
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z linami, prawa z kratką, wymiary całej tablicy 
340x100cm, Posiada właściwości magnetyczne. 

255. Tablice korkowe 
150*90 

Tablica korkowa z drewnianą ramą o 
wymiarach 150*90 

szt 4 

256. Tablica korkowa 
100*70 

Tablica korkowa z drewnianą ramą o 
wymiarach100*70 

szt 2 

257. Tablica korkowa 80*60 Tablica korkowa z drewniana ramą o 
wymiarach 80*60 

szt 3 

258. Regał otwarty na 
zabawki duŜy 

Regał duŜy z sześcioma regulowanymi półkami, 
wykonany z płyty MDF o grubości 18mm w 
kolorze buku. Wymiary: wysokość 180cm, 
szerokość 80cm, głębokość 40cm 

szt 2 

259. Regał otwarty mały Regał mały z pięcioma regulowanymi pólkami, 
wykonany z płyty MDF o grubości 18mm w 
kolorze buku. Wymiary: wysokość 150cm, 
szerokość 80cm, głębokość 40cm. 

szt 4 

260. Szafka pod telewizor Szafka pod telewizor wykonana z płyty MDF o 
grubości 18mm w kolorze buku. Wymiary: 
wysokość 100cm, szerokość 150cm, głębokość 
40cm.  
Z lewej strony 4 szuflady o szerokości 50 cm, 
wysokości 25cm, głębokości 40cm. Metalowe 
uchwyty do wysuwania szuflady.W środku 
szafka dwudrzwiowa o szerokości 80 cm, 
zamykana na metalowy zamek, z uchwytami 
metalowymi, z trzema regulowanymi półkami 
w środku . Z prawej strony otwarty regał z 4 
regulowanymi półkami o szerokości 20cm, 
głębokości 40cm. 

szt 2 

261. Szafka szeroka z 
drzwiczkami 

Szafka dwudrzwiowa zamykana na metalowy 
zamek, z uchwytami metalowymi, z czterema 
regulowanymi półkami, wykonana z płyty MDF 
o grubości 18mm w kolorze buku. Wymiary: 
wysokość 150cm, szerokość 80cm, głębokość 
40cm 

szt 4 

262. Wykładzina PCV Wykonana z PCV - 2 sale lekcyjne o 
wymiarach 9,5mx6m, całkowita 3,00mmgr. 
warstwy uŜytkowej 0,20mm, wzornictwo 
imitujące drewno w kolorze brązowym  

mb 35 

263. Dywan Dywan z motywem labiryntu w kolorze 
zielonym, do kącika zabaw grupowych, z 
materiału PP heat – set frise przędza pojedyncza 
o wymiarach 3,5*4,5m  

szt 2 

264. Gruszki małe - pufki Miękkie i wygodne gruszki wypełnione 
granulatem dopasowujące się kształtem do 
osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV , 

szt 12 
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którą łatwo utrzymać w czystości. Pufki w 
kolorach Ŝółty i zielony. Waga 4kg. Średnica 
80cm, wysokość 60cm 

265. Siedziska zwierzątka 

 

Trwały i łatwy w czyszczeniu materiał PCV, 
wypełnione granulatem dopasowują się do 
kształtu ciała dziecka, róŜne kolory i wzory: 
pingwin, kaczuszka, foka1, foka 2, tygrys, 
czarny pingwin. Wymiary 60x52x28cm. 

szt 6 

266. Kanapa słoneczna duŜa Kanapa trzymiejscowa, pokryta tkanina 
tapicerowaną w kolorach: siedzisko 
pomarańczowe, boki i oparcia czerwone, 
ozdobione Ŝółtą falą. Wymiary 137x57x56cm. 
Siedziska 37cm.  

szt 2 

267. Dywan Dywan do kącika wypoczynkowego z 
motywem zielona Ŝabka w niebieskim stawie, 
czerwone kwiaty na zielonej łące,z materiału PP 
heat – set frise przędza pojedyncza o wymiarach 
100*160 

szt 2 

268. Foteliki ze 
zwierzakami 

Kolorowe foteliki z pianki pokryte wytrzymałą 
tkaniną PCV łatwą do utrzymania w czystości, 
wymiary 50x65x60cm. Foteliki w kolorze: 
czerwonym z głową kota, Ŝółty z głową misia, 
pomarańczowy z głową pieska. 

szt 8 

269. Pufa słoneczna  Pufa pokryta tkaniną tapicerowaną w kolorach: 
czerwony i Ŝółty o wymiarach: 41x41x29cm. 
Konstrukcja drewniana mebelka  

szt 2 

270. Materace 3 częściowe  Materac 3 częściowe z ruchomymi łapkami i 
uszami: Ŝółto czerwony miś,zielono – Ŝółty z 
zielonym kolcami jeŜyk, niebiesko – Ŝółta 
myszka z serem, Ŝółto – pomarańczowa kurka. 
Obszyte trwałą tkanina PCV łatwą do 
utrzymania w czystości. Wymiary: 
197,5x114x5cm. 

szt 8 

271. Materac krokodyl  Materac – postać krokodyla w kolorach Ŝółto – 
zielonym. ZłoŜony z 5 elementów łączonych ze 
sobą za pomocą rzepów. MoŜe słuŜyć do 
ćwiczeń gimnastycznych, zabawy i 
wypoczynku. Pianka pokryta jest trwałą tkanina 
PCV łatwa do utrzymania w czystości. 
Wymiary; 176x63,5cm, grubość 8cm.  

szt 2 

272. Zestaw mat z pianki 

 

Piankowe kolorowe: Ŝółty, czerwony, niebieski, 
zielony maty, dzięki charakterystycznym 
obrzeŜom moŜna łączyć je ze sobą na zasadzie 
puzzli. Wymiary 60x60x1cm.  

kpl 1 
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Załącznik Nr 6e do SIWZ  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA DOSTAW  
 
Zadania Nr 5 - WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT – wymagania 
minimalne 
 
 

L.p
. 

Nazwa 
produktu 

Opis przedmiotu j.m Ilość Parametry 
oferowanego 
sprzętu 
Producent: 
Model:  

 
WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT w Szkole Podstawowej w Skotnikach 
Dolnych 
1. Drukarka 

kolorowa 
atramento
wa 

 

Zasilanie - Napięcie przemienne 100–240 V, 
50/60 Hz 
Pobór mocy  - Tryb gotowości: około 0,7 W, 
wyłączone: około 0,4 W, drukowanie: 11 W¹ 
Poziom hałasu  - Około 47,0 dB(A) 
Rozdzielczość druku Rozdzielczość maks. 
4800 x 1200 dpi 
Metoda drukowania Drukarka atramentowa 
z 4 atramentami, minimalna objętość kropli 
2 pl, kasety typu FINE 
Szybkość drukowania z jakością foto-labu
  
Zdjęcie 10 x 15 cm bez marginesów: około 
55 sekund (standardowo) 
Szybkość drukowania mono ISO 
ESAT: około 7,0 obr./min 
Szybkość drukowania w kolorze ISO 
ESAT: około 4,8 obr./min  
Typ interfejsu - PC USB Hi-Speed (port B 
Wydajność wkładu czarnego  
Tryb czarno-biały: min-  220 strony  
Tryb czarno-biały -  min - 2955 zdjęć 
Wydajność wkładu kolorowego  
Tryb kolorowy: min 244 stron  
Tryb kolorowy: min 83 zdjęcia  
Typy nośników Zwykły papier, koperty, 
papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101), 
papier Photo Paper Pro II (PR-201), papier 
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier 
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), papier 
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501), 

szt 1  
 
Producent: ………………. 
 
 
Model:…………………..  
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papier Matte Photo Paper (MP-101), naklejki 
Photo Stickers (PS-101) 
Podawanie nośnika Podajnik arkuszy: 
maks. 100 arkuszy 
Formaty nośników Podajnik arkuszy: A4, 
B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub 
Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 
20 x 25 cm 
Drukowanie dwustronne (dupleks) - tak 
Drukowanie bez marginesów A4, Letter, 
20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm 
Oprogramowanie i okablowanie w 
komplecie. 
. 

2. Kserokopi
arka  

 

Kserokopiarka czarno-biała  
Specyfikacja kopiarki 
Proces kopiowania: Elektrostatyczny 
fotograficzny system przenoszący 
wykorzystujący laser 
System tonera: Toner polimeryzowany - 
Simitri HD 
Prędkość druku / kopiowania A4 w 
czerni:Do 16 kopii/minutę 
Prędkość druku / kopiowania A3 w czern:Do 
9.1 kopii/minutę 
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni: 
PoniŜej 8 sek. 
Czas nagrzewania (sek.) PoniŜej 29 
sek. 
Rozdzielczość kopiowania (dpi) 600 x 600 dpi 
Skala szarości 256 
poziomów 
Kopiowanie wielokrotne 1-99 
Format oryginału Maks. A3 
Skalowanie 50 - 200% w 
kroku co 1% 
Funkcje kopiowania 2w1, 4w1, 
Ustawienia gęstości, Sortowanie/grupowanie,   
Specyfikacja drukarki 
Rozdzielczość drukowania (dpi) 600 x 600 
dpi 
Prędkość CPU kontrolera 120 MHz 
Język opisu strony GDI 
Systemy operacyjne: Windows 
2000/XP/Vista/7/8 32 bit i 64 bit 
Funkcje drukowania: watermark, n-up 
Specyfikacja skanera 

szt 1  
 
Producent: ………………. 
 
 
Model:…………………..  
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Rozdzielczość skanowania (dpi) Maks.: 600 x 
600 dpi 
Tryby skanowania: Skan TWAIN i WIA 
Specyfikacja systemu 
Standardowa pamięć systemu (MB): 32 MB 
Standardowe interfejsy: USB 2.0, USB 1.1 
Rozmiar papieru: A5-A3, moŜliwość 
własnego wyboru rozmiaru papieru 
Gramatura papieru (g/m²): 64-157 g/m² 
Pojemność papieru (arkusze) Standard: 250 
arkuszy, Maks.: 350 arkuszy 
Standardowe podajniki papieru Taca 1: 
250 arkuszy, A5-A3, Ustawienia własne (90-
297 x 140-432 mm), 64-157 g/m² 
Pobór energii: 220-240 V / 50/60Hz ,Maks. 
800 W, kopiowanie: 253 W,stan spoczynku: 70 
W, stan uśpienia: 1.8 W 

3. Telewizor  

 

telewizor LED w technologii 3D, o przekątnej 
42". Telewizor obsługuje rozdzielczość Full 
HD. Maksymalna rozdzielczość telewizora to 
1920x1080 pikseli. Trzy złącza HDMI. głośniki 
o łącznej mocy 24W 
SPECYFIKACJA  
Technologia 3D pasywna LED 800 Hz 
Przekątna 42" 
Rozdzielczość 1920x1080 
Format 16:9 
Ilość gniazd HDMI 3 
Tuner TV DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, 
analogowy 
Klasa energetyczna A+ 
Wi-Fi   
Gniazdo ethernet   
Języki menu polski, inne  
pilot, baterie, kabel 
DŹWIĘK 
Moc wyjściowa (łącznie) 24 W 
Dekoder Dolby Digital   
System dźwięku przestrzennego Virtual 
Surround Plus  
Automatyczna regulacja głośności   
STROJENIE 
Tuner analogowej telewizji naziemnej    
Tuner cyfrowej telewizji naziemnej (MPEG-2)    
Tuner cyfrowej telewizji kablowej    
Tuner telewizji HD H.264 (MPEG-4)  
Zgodność z CI+    

szt 1  
 
 
Producent: ………………. 
 
 
Model:…………………..  
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Automatyczne strojenie kanałów  
ZŁĄCZA TELEWIZORA 
Słuchawkowe  
AV  
Wejście RF  
Komponentowe (Y, Pb, Pr)  
SCART (EURO)  
Cyfrowe wyjście dźwięku  
Wejście dźwięku z komputera  
Ethernet (LAN)  
WiFi    
HDMI/HDCP  (3)  
USB 2.0 (3)  
Gniazdo CI  (1)  
OBSŁUGIWANE FORMATY PLIKÓW 
PRZEZ ZŁĄCZE USB 
JPEG   
Mp3    
DivX  
ŁĄCZNOŚĆ Z PC 
Maksymalna rozdzielczość dla PC 1920x1080  
Tryb PC dla HDMI    

 Tablica 
interaktyw
na z 
oprogramo
waniem  

 

Technologia pozycjonowanie w podczerwieni 
Przekątna tablicy 88" 
Przekątna powierzchni roboczej 80" 
Rodzaj powierzchni magnetyczna 
matowa porcelanowa suchościeralna 
uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy 
Sposób obsługi palec lub 
dowolny wskaźnik 
Format obrazu 4:3 
Rozdzielczość 4096 x 4096 
Dokładność odczytu 3 mm 
Prędkość kursora 120"/sekundę 
Czas reakcji Pierwsza 
kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms 
Komunikacja USB 
Paski skrótów po obu 
stronach tablicy 
Wymiary tablicy 1824 x 1301 
mm 
Wymiary powierzchni roboczej 1653 x 1159 
mm 
Wymiary opakowania 2040 x 1400 x 
200 mm 
Waga tablicy 26 kg 
Waga z opakowaniem 33 kg 

szt 1  
 
Producent: ………………. 
 
 
Model:…………………..  
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Zasilanie Port USB 
Akcesoria 3 pisaki 
zakończone gąbką (czerwony, czarny, 
niebieski) 
Instrukcja obsługi 
inteligentna półka na pisaki 
kabel USB (7,5m) 
okrągły wymazywacz 
oprogramowanie Flow!Works 
Uchwyty do montaŜu na ścianie 
wskaźnik teleskopowy 
System operacyjny Windows Vista 32/64 bit, 
Windows XP 32/64 bit 
Obsługa tablicy nawet przez 4 osoby  

4. Laptop z 
oprogramo
waniem-  

Opis według załącznika Nr 7 do SIWZ  
TABELA RÓWNOWA śNOŚCI 

szt 1  
Producent: ………………. 
 
 
Model:…………………..  
 

WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy 
5. Komputer 

wraz z 
oprogramo
waniem 

Opis według załącznika Nr 7 do SIWZ  
TABELA RÓWNOWA śNOŚCI 

 

kpl 2  
Producent: ………………. 
 
 
Model:…………………..  
 

6. Monitor 
22" 

 

Typ matrycy LED, TN 
Przekątna ekranu 21,5" 
Format ekranu 16:9 
Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 
Wielkość plamki 0.24 mm 
Jasność 250 cd/m2 
Kontrast statyczny 1000:1 
Kąt widzenia w poziome 170 stopni 
Kąt widzenia w pionie 160 stopni 
Czas reakcji 5 ms 
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 
Rodzaje wyjść / wejść VGA (D-sub) -  
1 szt. 
HDMI - 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe - 1 szt. 
Pobór mocy podczas pracy 21 W 
Pobór mocy podczas spoczynku 0,3 W 
Szerokość 510 mm 
Wysokość (z podstawą) 418 mm 
Głębokość (z podstawą) 190 mm 
Waga 2,6 kg 

szt 2 Producent: ………………. 
 
 
Model:…………………..  
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7. Rzutnik Rodzaj matrycy  3LCD  
Full HD/ HD Ready  tak / nie  
Siła lampy  200 W  
śywotność lampy (normal)  5000 h  
śywotność lampy (econo)  6000 h  
Obraz     
Współczynnik kontrastu  15000 :1  
Rozdzielczość bazowa  HD 1080p  
(1920 x 1080)  
Rozdzielczość maksymalna  HD 1080p  
(1920 x 1080)  
3D ready    
Jasność  2000 ANSI 
lumen  
Format obrazu standardowy / skompresowany 
16:9  
Zoom optyczny / cyfrowy  1,2 :1  
Korekcja pionowa (Keystone)  +/-30 stopni  
Korekcja pozioma  +/-30 stopni  
Wielkość obrazu  34 cale - 328 
cali  
Wejścia / wyjścia     
Wejście HDMI  2  
Wejście D-Sub 15pin  1  
Wejście kompozytowe  1  
Port RS-232  1  
Wejście liniowe audio  1  
Wyjście liniowe audio  1  
Złącze USB  2  
Informacje uŜytkowe     
Samodzielna prezentacja   
Pilot  Podstawowy  
Pokrowiec    
Parametry fizyczne     
Waga  2,8 kg  
Głośność (econo)  29 dB  
Głośność (normal)  37 dB  
WyposaŜenie  instrukcja obsługi, kabel 
zasilający,  
karta gwarancyjna,  
pilot zdalnego sterowania z  bateriami 

szt 2  

8. Ekran Model ekranu  269x147 CINEMA 
HD 
Rodzaj ekranu  Ekran podwieszany,  
ręcznie rozwijany 
Domyślny format obrazu  16:9  
Powierzchnia wizyjna  260 x 147 cm  

   
Producent: ………………. 
 
 
Model:…………………..  
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Powierzchnia całkowita  268 x 180 cm  
Rodzaj powierzchni Matt White Glass 
Beaded 
Współczynnik odbicia  1,2 G 
Kąt widzenia  150 stopni 
Dostosowanie formatu obrazu  Regulacja 
płynna, przy rozwijaniu z kasety ekran moŜna 
zatrzymać w  dowolnej pozycji 
Mechanizm  Mechanizm spręŜynowy 
z automatyczną blokadą  
Obramowanie  Wysokość pasa  
rozbiegowego na górze: 35 
cm,                 czarne ramki 
4 cm ze wszystkich stron 

9. Niszczarka Rodzaj cięcia: ścinki 
Rozmiar cięcia: 4 x 50 mm 
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3 
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3 | T-3 
Ilość jednorazowo niszczonych kartek 70g/m2: 
12 Ilość jednorazowo niszczonych kart 
kredytowych: 1 karta 
Szerokość szczeliny podawczej: 225 mm 
Napięcie: 230 V 
Średnia prędkość niszczenia w metrach na 
minutę: 3 Rekomendowana ilość 
uŜytkowników: 1-2 Poziom głośności: 65-75 db 
Kosz na ścinki: 15 l 
Wymiary: 428 x 220 x 386 mm 
Waga netto: 9 kg Gwarancja na urządzenie: 2 
lata Gwarancja na noŜe tnące: 5 lat 
Automatyczny start/stop, Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem, Funkcja cofania / rewers, Cykl 
pracy w minutach: 5 on / 20 off Mechanizm 
odporny na zszywki,,Zatrzymanie przy 
wyjętym koszu/zdjętej głowicy: tak Miarka 
ilości kartek: tak Czujnik : tak Mechanizm 
odporny na małe spinacze Uchwyty do 
zdejmowania głowicy Kabel zasilający 
Instrukcja obsługi w języku polskim 
Kolor: czarna  

   
Producent: ………………. 
 
 
Model:…………………..  
 

10. Tablica 
interaktyw
na wraz z 
oprogramo
waniem 

Technologia - Technologia IR (pozycjonowanie 
w podczerwieni) 
Rozdzielczość (linie na cal) - 4096 x 4096 
Wymiary robocze - 1642 x 1159 mm 
Powierzchnia - Matowa, ceramiczna, 
suchościeralna, magnetyczna, Ŝadne 

   
Producent: ………………. 
 
 
Model:…………………..  
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uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy 
Powierzchnia anti-reflex  
MoŜliwość uŜywania pisaków do tablic 
suchościeraln  
Pisaki w zestawie 3 pisaki zakończone gąbką 
(czerwony, czarny, niebieski) 
Przekątna robocza obrazu - 79" 
Systemy operacyjne - Windows 
2000/XP/Vista/7/8 32 bit i 64 bit 
Oprogramowanie - Flow!Works - w języku 
polskim 
Okablowanie - kabel USB (do zasilania tablicy) 
Zasilanie z USB 
Częstotliwość odczytu (współrzędne na 
sekundę) - 120 
Informacje dodatkowe - MULTITOUCH - 
moŜliwa praca 4 osób jednocześnie. 
Inteligentna półka na pisaki. Funkcja 
rozpoznawania pisma odręcznego. 
Rozpoznawanie gestów wykonanych na tablicy. 
Autozapis. Wbudowane interaktywne narzędzia 
przedmiotowe. Zarządzanie obiektami. 
Definiowanieskrótów. Funkcja “chwytania 
obrazu” ułatwiająca pracę niŜszym osobom oraz 
dająca moŜliwość szybkiego uzyskania 
dodatkowego miejsca do pracy na tablicy. 
Opis 
Urządzenie współpracujące z komputerem i 
projektorem multimedialnym. Działa jak duŜy 
ekran dotykowy, który moŜe być obsługiwany 
za pomocą palca. Dzięki zastosowaniu 
powierzchni ceramicznej tablica interaktywna 
posiada takŜe właściwości klasycznej tablicy. 
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Załącznika Nr 7 do SIWZ 
TABELA RÓWNOWA śNOŚCI 

do Załącznika Nr 6e do SIWZ dla Zadania Nr 5 - WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych 
w sprzęt ICT – wymagania minimalne 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA DOSTAW  
 

Komputer stacjonarny – 2 szt. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy 

Przeznaczenie komputera: multimedialny internet, komunikacja, biurowy 

L.p.
 Nazwa 

komponentu  Wymagania minimalne Zamawiającego 

Parametry oferowanego 
sprzętu 
 
Producent:………………….. 
 
Model: ……………………… 
 
A w przypadku komputera 
składanego parametry 
poszczególnych podzespołów 

1. Procesor  

Procesor klasy x86, 64-bitowy, min. 4 rdzeniowy, 
ze sprzętowym wsparciem technologii 
wirtualizacji, osiągający wynik min. 10 000 pkt. 
w teście wydajności Passmark - Performance Test 
8.0. 

Wyniki testów wydajności procesorów 
zamieszczona jest na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

w kolumnie „Passmark CPU Mark”. 

Narzędzie Performance Test pod adresem: 

http://www.passmark.com/download/pt_downloa
d.htm 

W przypadku braku zaoferowanego przez 
Wykonawcę procesora na w/w liście, Wykonawca 
obowiązany jest przeprowadzić test Passmark i 
jego wynik załączyć do oferty. 

 

2. Płyta główna  

1. Zapewniająca  
Złącza 
Gniazda rozszerzeń  
- 1x PCI Express x16 
- 2x PCI Express x1 
Złącza napędów  
- 2x SATA II 
- 2x SATA III 
Złącza wewnętrzne  
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- 2x USB 2.0 
- ATX 24P 
- ATX12V 4P 
- Wentylator CPU 
- Wentylator obudowy 
- Wł./wył. Clear CMOS 
- Złącza audio przedniego panelu 
- Złącze przedniego panelu 
Panel tylny  
- 1x D-Sub (VGA) 
- 1x RJ-45 
- 2x PS/2 
- 2x USB 2.0 
- 2x USB 3.0 
- 3x złącze Audio 

3. Pamięć RAM 
min. DDR34 GB z moŜliwością rozszerzenia o 
kolejne moduły pamięci 

 

4. Dysk twardy  min. 1000 GB, SATA3 32MB CACHE  

5. Napęd optyczny  
Wewnętrzna nagrywarka DVD ± RW z 
moŜliwością zapisu płyt dwuwarstwowych. 

 

6.  Karta graficzna  

Osiągająca wynik w teście wydajności  min 3688 
pkt. 
Wyniki testów wydajności karty graficznej 
zamieszczona jest na stronie: 
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 
w kolumnie „Passmark G3D Mark 

 

7. 
Komunikacja 
przewodowa 

Ethernet, obsługująca przepustowości 10/100/1000 
Mbit/s, ze złączem RJ45.  

 

8. Karta dźwiękowa 8 kanałowa zintegrowana karta dźwiękowa   
9. Klawiatura W układzie US, obsługująca polskie znaki   

10. 
Urządzenia 
wskazujące 

Zewnętrzna optyczna mysz bezprzewodowa, 
dwuklawiszowa z rolką i podkładką pod mysz 

 

11. Obudowa  

Obudowa Tower ATX z zasilaczem, zapewniająca 
cichą pracę komputera, z dodatkowym 
wentylatorem w obudowie; w przedniej obudowie 
usb i audio 
Kolor obudowy: czarny. 

 

12. 
System 
operacyjny, 
oprogramowanie 

1)  Ze względu na oprogramowanie posiadane 
przez zamawiającego oraz środowisko 
informatyczne komputer musi zostać 
wyposaŜony w system operacyjny Microsoft 
Windows 8.1: 
- w polskiej wersji językowej 
- umoŜliwiaj ącym łączenie z sieciami 
firmowymi przy uŜyciu funkcji przyłączania do 
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domeny. 
Nośnik  CD/DVD z  wersją instalacyjną systemu 
lub nośnik przygotowany przez producenta bądź 
autoryzowanego dystrybutora komputera 
pozwalający na ponowną instalację systemu. 
 
2) Komplet sterowników na nośnikach CD-ROM 
lub DVD-ROM do poszczególnych podzespołów 
dla oferowanego systemu operacyjnego. 
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1. Komputer przenośny – 1 szt. dla Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych 

Przeznaczenie komputera: multimedialny, internet, komunikacja, biurowy 

L.
p. 

Nazwa 
komponentu  

Wymagania minimalne 
Zamawiającego 

Parametry 
oferowanego sprzętu 

 
Producent:………….. 
Model: ……………… 

1. Procesor 

Procesor zaprojektowany do pracy 
w urządzeniach przenośnych, klasy 
x86, 64-bitowy, min. 2 rdzeniowy, ze 
sprzętowym wsparciem technologii 
wirtualizacji, osiągający wynik CPU 
Mark  
- min. 3 273 pkt. w teście wydajności 
Passmark Performance Test 8.0. 
 
Wyniki testów wydajności procesorów 
zamieszczona jest na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
w kolumnie „Passmark CPU Mark”. 
Narzędzie Performance Test 8.0 dostępny pod 
adresem: 
http://www.passmark.com/download/pt_dow
nload.htm 
W przypadku braku zaoferowanego przez 
Wykonawcę procesora na w/w liście, 
Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić 
test Passmark i jego wynik załączyć do oferty. 

 

2. Pamięć RAM 
DDR3, min. 4 GB , 
wolne złącza pamięci: min. 1. 

 

3. Dysk twardy  Pojemność  min. min750 GB.  

4. Napęd optyczny  
Wbudowana nagrywarka z moŜliwością 
odczytu i zapisu płyt DVD ± RW 

 

5. Karta graficzna  

Osiągająca wynik w teście wydajności  min 
816 pkt. 
Wyniki testów wydajności karty graficznej 
zamieszczona jest na stronie: 
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_li
st.php 
w kolumnie „Passmark G3D Mark. 

 

6. 
Komunikacja 
przewodowa 

Ethernet,  gniazdo RJ45 zintegrowane z 
płytą główną 
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7. 
Komunikacja 
bezprzewodowa 

Karta sieciowa Wi-Fi w standardzie 
802.11 w wersji „b” lub nowszej, 
wewnętrzna. 

 

8. 
Porty/złącza 
zewnętrzne  

1) Gniazda w standardzie USB 2.0 lub 
nowszym: co najmniej 2;  
2) Czytnik kart pamięci w standardzie 
SecureDigital Card lub nowszym: co 
najmniej 1. 
3) Wyjście słuchawkowe. 
4) Wejście mikrofonowe. 

 

9. Ekran 

Przekątna ekranu od17” do 17.3"” 
[cala] włącznie. 

Powłoka powierzchni ekranu: 
antyodblaskowa (matowa) 
W standardzie 16:9 lub 16:10. 

 

10. Klawiatura 
W układzie US, obsługująca polskie 
znaki 

 

11. 
Zasilacz 
i akumulator 

1) Zasilacz sieciowy 110 – 240 V. 
2) Akumulator podtrzymujący pracę 
laptopa. 

 

12. 
System 
operacyjny, 
oprogramowanie 

1)  Ze względu na oprogramowanie 
posiadane przez zamawiającego oraz 
środowisko informatyczne komputer 
przenośny musi zostać wyposaŜony w 
system operacyjny nie starszy niŜ 
Microsoft Windows 8,1 
- w polskiej wersji językowej 
- umoŜliwiającym łączenie z sieciami 
firmowymi przy uŜyciu funkcji 
przyłączania do domeny. 
Nośnik  CD/DVD z  wersją 
instalacyjną systemu lub nośnik 
przygotowany przez producenta bądź 
autoryzowanego dystrybutora laptopa 
pozwalający na ponowną instalację 
systemu. 
2) Komplet sterowników na nośnikach 
CD-ROM lub DVD-ROM do 
poszczególnych podzespołów dla 
oferowanego systemu operacyjnego. 
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14. Torba 

Wykonana z trudno brudzących się 
materiałów. 
Dodatkowe przegrody - na akcesoria 
(zasilacz, myszkę itp.). 
Wymiary zewnętrzne – dedykowana do 
wymiarów laptopa. 

 

 


