Ogłoszenie nr 609025-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.
Gmina Miejska Kętrzyn: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z
montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium
odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do
Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole
Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
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zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kętrzyn, krajowy numer identyfikacyjny
51074344000000, ul. ul. Wojska Polskiego 11 , 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie,
państwo Polska, tel. 89 752 05 20, e-mail b.skalij@miastoketrzyn.pl, faks 89 752 05 31.
Adres strony internetowej (URL): http://www.miastoketrzyn.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
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w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 (parter Urzędu Miasta)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych i
wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.
„Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie
Numer referencyjny: SO.271.36.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
6

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa pomocy
dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach
projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”. 2.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Szkoły
Podstawowej nr 1 w ramach projektu „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w
Kętrzynie z podziałem na 6 niżej wskazanych części: Część I Dostawa pomocy
dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium fizycznego” Część II
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium
chemicznego” Część III Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do
„Laboratorium biologicznego” Część IV Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia
wraz z montażem do „Laboratorium geograficznego” Część V Dostawa pomocy
dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium matematycznego” Część
VI Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium
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przyrodniczego” 3. Przedmiotem zamówienia są: Część I Dostawa pomocy dydaktycznych i
wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium fizycznego” : 1) Przedmiot zamówienia
części I stanowią m.in.: meble, tablice, monitor interaktywny, program multimedialny,
pendrive wizualizer, rękawiczki silikonowe, materiały piśmienniczo-biurowe, siłomierze,
statyw laboratoryjny, waga szkolna, kalkulatory, dalmierz laserowy, poziomica laserowa,
zestaw odważników, okulary ochronne, fartuchy, czajnik elektryczny, kalorymetr, palnik,
termoskop, suwmiarka, kula Pascala, klocki do gęstości, cylindry, okulary ochronne, maszyna
elektrostatyczna, termometry, kula Pascala, zestaw –klocki do gęstości, fontanna świetlna,
galwanometr, przewody, obwody, magnesy, kompas, zestaw igieł magnetycznych, opiłki
żelaza, sprężyny, wahadło, sprężyna - fala podłużna, sprężyna fala poprzeczna, zestaw
optyka, teleskop, soczewki, rolety, laptop z oprogramowaniem itd. 2) Szczegółowy opis
części I zamówienia zawiera załącznik nr 4a do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia (SOPZ). 3) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia
zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. Część II
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium
chemicznego”: 1) Przedmiot zamówienia części II stanowią m.in.: urządzenie
wielofunkcyjne, tablety, program multimedialny, aparat cyfrowy, rękawiczki silikonowe,
palnik laboratoryjny, szczypce, próbówki, foremki silikonowe, szkiełka zegarkowe, paski ph,
bibuła filtracyjna, sączki, pipety, elektrolizer, czasza grzejna, statyw itd. 2) Szczegółowy opis
części II zamówienia zawiera załącznik nr 4b do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia (SOPZ). 3) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia
zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. Część III
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium
biologicznego”: 1) Przedmiot zamówienia części III stanowią m.in.: krzesła, tablice korkowe,
mikroskop z kamerą usb, monitor interaktywny, stolik laboratoryjny, cylindry miarowe,
zlewki, statyw laboratoryjny, suszarki do próbówek, okulary ochronne, apteczka z
wyposażeniem, rolety, krystalizator, czajnik elektryczny z regulacją temperatury,
parowniczka, okazy zatopione w tworzywie, sączki, moździerz, mikroskop, laptop z
oprogramowaniem, rolety itd. 2) Szczegółowy opis części III zamówienia zawiera załącznik
nr 4c do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3) Szczegółowe
informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy,
stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. Część IV Dostawa pomocy dydaktycznych i
wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium geograficznego” 1) Przedmiot zamówienia
części IV stanowią m.in.: mapy ścienne, globusy, walizka ekobadacza, kompas, atlas
geograficzny, monitor interaktywny ze stojakiem, zestaw mebli, laptop z oprogramowaniem,
krzesła, stoliki, biurko nauczycielskie, stojak do przechowywania map, rolety itd. 2)
Szczegółowy opis części IV zamówienia zawiera załącznik nr 4d do SIWZ- Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania
zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
Część V Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium
matematycznego”: 1) Przedmiot zamówienia części V stanowią m.in.: bryły, ułamki,
kalkulator, waga wielofunkcyjna z odważnikami, magnesy tablicowe, zestaw meblowy,
przybory PCV, taśmy miernicze, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw komputerowy - laptop z
oprogramowaniem, stoły uczniowskie, krzesła uczniowskie itd. 2) Szczegółowy opis części V
zamówienia zawiera załącznik nr 4e do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
(SOPZ). 3) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne
postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. Część VI Dostawa pomocy
dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium przyrodniczego”: 1)
Przedmiot zamówienia części VI stanowią m.in.: stojak do zawieszania map, wizualizer,
taśmy miernicze, termometr, globusy, okazy skał i minerałów, mapy ścienne, lornetka, lupa,
metalowy palnik, opiłki żelaza, łyżki laboratoryjne, płyta ociekowa, statyw z wyposażeniem,
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laptop z oprogramowaniem, stoły uczniowskie, krzesła uczniowskie, krzesło nauczycielskie,
plany i mapy w różnych skalach, suszarka na szkło laboratoryjne itd. 2) Szczegółowy opis
części VI zamówienia zawiera załącznik nr 4f do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia (SOPZ). 3) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia
zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wskazane w
SOPZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć, jako określenie
wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza
to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. towaru o nie gorszych
parametrach technicznych i standardach jakościowych (towar równoważny). 5. W przypadku
gdy w SOPZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 6. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego. 7. Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać
następujące warunki: 1) posiadać deklarację CE; 2) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń
prawami osób trzecich oraz posiadają niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa; 3) posiadać
dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim. 8.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 9.
Przedmiot zamówienia „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do
Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole
Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
21
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II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dotyczy części I- VI 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
PZP (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wzywania Wykonawcy do
przedłożenia ww. dokumentu, w sytuacji, gdy na podstawie informacji zawartych w ofercie
danego Wykonawcy jest w stanie samodzielnie uzyskać ww. dokument za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
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rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 2. Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1– składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego
przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczy części I-VI 1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym w art. 22 ust 1 pkt 2 oraz ust. 1b pkt 1-3 ustawy PZP. 2. Zamawiający
nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać ponadto co powyżej, również następujące oświadczenia i dokumenty: 1)
wypełniony w zakresie części, w której składana jest oferta i podpisany formularz ofertowy
sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ; 2) formularz
cenowy -załączniki nr 3a-3f do SIWZ - stosownie do części, w której składana jest oferta, 3)
dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania oferty
względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je
uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika bezpośrednio z oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, do oferty należy
dołączyć również stosowne pełnomocnictwo.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
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Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dotyczy części I-VI 1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej
zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują możliwość
zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w szczególności w następujących
przypadkach: 1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz
wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy, 2)
wprowadzania do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez
zwiększania ustalonego wynagrodzenia, 3) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron
umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub
korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia, 4) zaistnienia
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na
należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15, ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzy-sowych (Dz. U.z 2020 poz. 374, ze zm.) 5) inne niezawinione przyczyny
spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”, mające bezpośredni wpływ na terminowość realizacji
umowy. 6) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na treść
niniejszej umowy. 3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Dostawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Dostawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2020-12-03, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe
podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
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(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.
Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”). Dane te mogą dotyczyć tak
samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego
pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie
Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów
Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Działając zgodnie z art.
13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający poniżej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane
będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji RODO: 1)
Administrator danych osobowych: Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu danych
osobowych Administratorem tych danych osobowych jest: Gmina Miejska Kętrzyn, ul.
Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440. 2) Nadzór
nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych: Zamawiający wyznaczył Inspektora
ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną: iod@miastoketrzyn.pl lub pisemnie
na adres Administratora danych: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska
Polskiego 11 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”. 3) Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych oraz cel ich przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze)
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarcia i
rozliczenia umowy, archiwizacji, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków
UE w celu monitoringu, sprawozdawczości i kontroli. 4) Źródło pochodzenia danych: a) Dane
osobowe przekazywane przez Wykonawcę i uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i
dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w
dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy PZP ; b) dane
przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO, c) w odniesieniu do podanych
danych osobowych, dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegać profilowaniu. 5) Odbiorcy danych: a) Odbiorcami danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz
wszystkim zainteresowanym oraz w oparciu o art. 139 ust. 3 ustawy PZP w powiązaniu z
przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1330 ze zm.); b) Dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Gminą Miejską Kętrzyn przetwarzają dane osobowe, dla których
Administratorem jest Gmina Miejska Kętrzyn, c) odbiorcami danych osobowych mogą być
również podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu celów określonych w
niniejszej klauzuli, w szczególności instytucje kontrolujące wobec Zamawiającego oraz inne
instytucje publiczne, takie jak: sądy, prokuratura, policja, itp. 6) Okres, przez który dane będą
przechowywane: a) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą
przechowywane począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy (wliczając
okres rękojmi lub gwarancji) w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE
przez okres co najmniej 15 lat (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń), b) Dane

Projekt „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa
wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi
u Zamawiającego przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed
roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa. 7) Prawa osoby, której dane dotyczą: a) na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; b) na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w: - art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); - art. 8a ust. 4 PZP (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.
1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 8) Nie przysługuje Państwu: a) w związku z
art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9) Obowiązek
podania danych osobowych: Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych
bezpośrednio dotyczących osób, których one dotyczą jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może
uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co może
skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
Konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z ustawy PZP; 10)
Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego
i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym,
Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań
wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO” wobec
każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach
złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie,
którego treść zawarta jest we wzorze formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ). 11)
Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, iż wdrożył odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz
realizacji praw jednostki zgodnie z RODO. 12) W przypadku powierzenia Wykonawcy,
któremu udzielone zostanie zamówienie, przetwarzania danych osobowych w związku z
realizacją zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania przetargowego,
Zamawiający zawrze z tym Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO. Umowa będzie określać między innymi:
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przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora oraz
nakładać na podmiot przetwarzający obowiązki szczegółowo wymienione w Istotnych
Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do
Część
1 Nazwa:
„Laboratorium fizycznego”
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1) Przedmiot zamówienia części I stanowią m.in.: meble, tablice, monitor
interaktywny, program multimedialny, pendrive wizualizer, rękawiczki silikonowe, materiały
piśmienniczo-biurowe, siłomierze, statyw laboratoryjny, waga szkolna, kalkulatory, dalmierz
laserowy, poziomica laserowa, zestaw odważników, okulary ochronne, fartuchy, czajnik
elektryczny, kalorymetr, palnik, termoskop, suwmiarka, kula Pascala, klocki do gęstości,
cylindry, okulary ochronne, maszyna elektrostatyczna, termometry, kula Pascala, zestaw –
klocki do gęstości, fontanna świetlna, galwanometr, przewody, obwody, magnesy, kompas,
zestaw igieł magnetycznych, opiłki żelaza, sprężyny, wahadło, sprężyna - fala podłużna,
sprężyna fala poprzeczna, zestaw optyka, teleskop, soczewki, rolety, laptop z
oprogramowaniem itd. 2) Szczegółowy opis części I zamówienia zawiera załącznik nr 4a do
SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3) Szczegółowe informacje
dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące
załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 39162100-6, 39162110-9, 39113000-7,
39143310-2, 30213100-6, 48520000-9, 38412000-6, 38418000-8, 38410000-2, 30190000-7,
38310000-1, 32322000-6, 31630000-1, 38635000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

2 Nazwa:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do
„Laboratorium chemicznego”
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1) Przedmiot zamówienia części II stanowią m.in.: urządzenie wielofunkcyjne,
tablety, program multimedialny, aparat cyfrowy, rękawiczki silikonowe, palnik laboratoryjny,
szczypce, próbówki, foremki silikonowe, szkiełka zegarkowe, paski ph, bibuła filtracyjna,
sączki, pipety, elektrolizer, czasza grzejna, statyw itd. 2) Szczegółowy opis części II
zamówienia zawiera załącznik nr 4b do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
(SOPZ). 3) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne
postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30190000-7, 39162110-9, 48520000-9,
38651000-3, 30213200-7, 38341300-0, 33696300-8, 38000000-5, 38437000-7, 33793000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do
Część
3 Nazwa:
„Laboratorium biologicznego”
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1) Przedmiot zamówienia części III stanowią m.in.: krzesła, tablice korkowe,
mikroskop z kamerą usb, monitor interaktywny, stolik laboratoryjny, cylindry miarowe,
zlewki, statyw laboratoryjny, suszarki do próbówek, okulary ochronne, apteczka z
wyposażeniem, rolety, krystalizator, czajnik elektryczny z regulacją temperatury,
parowniczka, okazy zatopione w tworzywie, sączki, moździerz, mikroskop, laptop z
oprogramowaniem, rolety itd. 2) Szczegółowy opis części III zamówienia zawiera załącznik
nr 4c do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3) Szczegółowe
informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy,
stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 39162100-6, 39162110-9, 39113000-7,
39143310-2, 32322000-6, 38510000-3, 35113410-6, 33793000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
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Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do
Część
4 Nazwa:
„Laboratorium geograficznego”
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1) Przedmiot zamówienia części IV stanowią m.in.: mapy ścienne, globusy,
walizka ekobadacza, kompas, atlas geograficzny, monitor interaktywny ze stojakiem, zestaw
mebli, laptop z oprogramowaniem, krzesła, stoliki, biurko nauczycielskie, stojak do
przechowywania map, rolety itd. 2) Szczegółowy opis części IV zamówienia zawiera
załącznik nr 4d do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3)
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia
umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 22114300-5, 39298600-3, 22114200-4,
32322000-6, 30213100-6, 39150000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

5 Nazwa:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do
„Laboratorium matematycznego”
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1) Przedmiot zamówienia części V stanowią m.in.: bryły, ułamki, kalkulator,
waga wielofunkcyjna z odważnikami, magnesy tablicowe, zestaw meblowy, przybory PCV,
taśmy miernicze, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw komputerowy - laptop z
oprogramowaniem, stoły uczniowskie, krzesła uczniowskie itd. 2) Szczegółowy opis części V
zamówienia zawiera załącznik nr 4e do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
(SOPZ). 3) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne
postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39150000-8, 39162110-9, 30190000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do
Część
6 Nazwa:
„Laboratorium przyrodniczego”
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1) Przedmiot zamówienia części VI stanowią m.in.: stojak do zawieszania map,
wizualizer, taśmy miernicze, termometr, globusy, okazy skał i minerałów, mapy ścienne,
lornetka, lupa, metalowy palnik, opiłki żelaza, łyżki laboratoryjne, płyta ociekowa, statyw z
wyposażeniem, laptop z oprogramowaniem, stoły uczniowskie, krzesła uczniowskie, krzesło
nauczycielskie, plany i mapy w różnych skalach, suszarka na szkło laboratoryjne itd. 2)
Szczegółowy opis części VI zamówienia zawiera załącznik nr 4f do SIWZ- Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 3) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania
zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 22114300-5, 39298600-3, 38510000-3,
30213100-6, 39150000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
okres rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Zatwierdził
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka
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