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1. Zamawiaj ący:  

Nazwa:   Gmina Oleśnica 
Adres:   ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica  
Telefon/fax:    41 377 40 36 / 41 377 40 36 
Strona www:  www.gminaolesnica.pl  
Godziny pracy:  pn-pt od 7.00 do 15.00 
  
2. Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone                 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej 
dalej SIWZ: 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:               
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) – zwana dalej Pzp, 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013r. poz. 231), 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1692). 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiot zamówienia: „Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Gminnego                       
w Oleśnicy”. 
39160000-8 – Meble przedszkolne 
39130000-2 – Meble biurowe 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Gminnego                  
w Oleśnicy i obejmuje: 
a) wyposażenie sal, 
b) wyposażenie pomieszczeń biurowych, 
c) wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, 
d) wyposażenie szatni, 
e) wyposażenie pomieszczeń technicznych i porządkowych, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr  8 do SIWZ. 
3. Wykonawca dostarczone wyposażenie zamontuje w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie kolorystyki mebli przez 

Zamawiającego. 
5. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz posiadać 

odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości. 
6. Przedmiot zamówienia objęty będzie 2-letnim okresem gwarancji, licząc od dnia 

przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru. W przypadku, gdy 
producent dostarczanych elementów nie gwarantuje okresu 24 miesięcy gwarancji, 
wówczas Wykonawca osobiście wydłuża okres gwarancji i w przypadku uszkodzenia 
elementów wyposażenia nie z winy Zamawiającego wykona naprawę na swój koszt. W 
przypadku udzielenia przez producenta gwarancji dłuższej niż wymagana przez 
Zamawiającego wówczas przyjmuje się gwarancję udzieloną przez producenta. 

7. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.  
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4. Oferty cz ęściowe  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
5. Informacja o ofertach wariantowych  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
6. Informacja o zamówieniach uzupełniaj ących  

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia 
dotychczasowemu Wykonawcy dostaw, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości 
zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana 
wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach 
technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże 
trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, a zamówienie uzupełniające jest zgodne                   
z przedmiotem zamówienia podstawowego. 
 

7. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1. 

4. Jeżeli 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, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
Uwaga:  
Ilekroć w zapisach SIWZ, w tym w projekcie umowy jest mowa o:  
1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 

2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385);  
2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w 

szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;  
3) umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

4) zamówieniu publicznym - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między 
zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  
 

8. Zwrot kosztów udziału w post ępowaniu.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
9. Termin wykonania zamówienia  

Termin wykonania zamówienia: 4 tygodni od dnia podpisania umowy 
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10. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 
oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 
26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga 
wykonania należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 
1 dostawy mebli stanowiących wyposażenie obiektu oświatowego o wartości 
minimum 50 000,00 brutto. 
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w 
ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia i dokumenty.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że 
łącznie spełniają ww. warunek.  
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń 
lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub 
nie spełnia. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku    
- Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym.   
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia                    
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie 
spełnia. 
- Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.   
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia                    
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie 
spełnia. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 
oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 
26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, który stanowi, że z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości zrealizowanego 
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się  w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
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2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy, 

3) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 
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11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

12) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczeń oraz 
dokumentów, złożonych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 
ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia. 

 
3. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy – Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu 
technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba 
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na 
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ  na wynik 
prowadzonego postępowania; 

3) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się 
na przedłużenie okresu związania ofertą; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli 
odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, 
chyba ze wykażą, ze istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 
W zakresie powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących 

miedzy przedsiębiorcami, Zamawiający, zgodnie z art. 24b ustawy zwraca się do wykonawcy 
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki 
wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne 
czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 
istniejących miedzy przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz 
przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył 
wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej (art. 26 ust. 2d ustawy). 
 
Uwaga: 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
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niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest 
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków,                      
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp. 

Na potwierdzenie spełniania niniejszych warunków wykonawcy złożą określone w pkt. 
11 SIWZ oświadczenia lub dokumenty. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych 
oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy – Pzp, wg formuły 
„spełnia" lub „nie spełnia". 
 
11. Oświadczenia i dokumenty wymagane w post ępowaniu.  

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w 
niniejszej SIWZ: 
1) Formularz oferty wg Załącznika Nr 1 do SIWZ wraz z zestawieniem cenowym , 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, 
3) Oświadczenia oraz dokumenty w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków,              

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:  
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 3 do SIWZ, 
Uwaga: Zamawiający wymaga aby Wykonawca w wykazie dostaw wskazał dostawy, 
których przedmiot i ilość potwierdzi spełnianie warunku określonego w pkt. 10.1.a) 
oraz załączył dowody dotyczące tych dostaw, określające, czy dostawy te zostały 
wykonane w sposób należyty. 
Zamawiający nie wymaga składania informacji o dostawach niewykonanych lub 
wykonanych nienależycie. 

Uwaga: 
Dowodami, o których mowa w ust. 3 lit a), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231 z dnia 19 
lutego 2013 r.), są: 
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych 
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o 
którym mowa w pkt 1; 
3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 3 lit. a), zostały wcześniej wykonane, 
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

4) Oświadczenia oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: 



Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BKŚ.I.271.10.2014 
 

 

8 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 
4 do SIWZ; 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

5) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rat. 24 

ust. 2 pkt. 5 – Pzp albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. 
Uwaga:  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 
poz. 331 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również 
tego przedsiębiorcę.  

6) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy – Pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, że 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności 
składając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia, wg wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

7) Jeżeli podmioty, o których mowa w ppkt 6), będą brały udział w realizacji części 
zamówienia wykonawca złoży wraz ofertą, dokumenty wymienione w ppkt 4), dotyczące 
tych podmiotów. 

8) Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik. 

9) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki 
cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

 
 
Dokumenty podmiotów zagranicznych  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4 lit. b) - 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokumenty, te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone 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. Przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentu 
stosuje się odpowiednio. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może 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 przedłożonego dokumentu.  
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Wykonawcy wyst ępuj ący wspólnie  
 
− Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
− W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy 

ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

− Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

− Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została 
wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

− Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.. 

− Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp. 

− Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy. 

− W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) dokumenty wskazane w pkt 11 ppkt  4), 5) i 8) (jeżeli dotyczy) – każdy z Wykonawców 

musi złożyć oddzielnie; 
b) dokumenty wskazane w pkt 11 ppkt 1), 2), 3), 9) (jeżeli dotyczy) – Wykonawcy 

składają łącznie. 
 
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń dotyczących 
warunków udziału w postępowaniu zawierających dane w innych walutach niż określono w 
SIWZ, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie średni kurs NBP z dnia 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP 
Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP 
przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
  
 
12. Sposób porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami.  

1. Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za 
pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

3. Jeżeli wykonawca nie potwierdzi otrzymania faksu w dniu jego nadania Zamawiający ma 
prawo uznać, że dokument wysłany faksem został doręczony w tym samym dniu, a 
podstawą jego doręczenia jest wydruk nadania faksu. 

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek o 
ww. wyjaśnienie winien mieć formę pisemną. Zamawiający jest obowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż  na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert -  jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert, tj. do dnia 21.07.2014r.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpatrzenia. 
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6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 4. 

7. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści 
je na stronie internetowej www.bip.gminaolesnica.pl. 

8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować 
na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza na stronie 
internetowej www.bip.gminaolesnica.pl 

10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, na stronie internetowej www.bip.gminaolesnica.pl oraz w siedzibie 
Zamawiającego. 

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej 
www.bip.gminaolesnica.pl. Przepis pkt 10 stosuje się odpowiednio. 

 
13. Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z wykonawcami.  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do udzielania informacji: Agnieszka Gajda   
Stanowisko: Podinspektor w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Oleśnicy, tel/fax: 41 377 40 36. 
Ww. osoba nie jest upoważniona do udzielania wykonawcom informacji w zakresie 
wyjaśniania treści SIWZ. 
 
14. Wymagania dotycz ące wadium.  

1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w  wysokości:  
     2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) 
 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na 
rachunek bankowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym O/Oleśnica  nr  72 8591 0007 
0160 0000 0042 0014 z adnotacją: „Wadium do przetargu nieograniczonego: Dostawa              
i montaż wyposażenia Przedszkola Gminnego w Oleśnicy”. 

5. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem przez  Wykonawcę składającego ofertę. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej 
formie niż pieniądz należy je dołączyć w oryginale do oferty, w  sposób umożliwiający 
swobodne odłączenie od pozostałych dokumentów oferty w celu ich zwrotu. 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, pkt 10. 
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7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego. 

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa, w art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, 

określonych w ofercie, 
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
      
15. Termin zwi ązania ofert ą. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.3 nie powoduje utraty wadium.  
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.  
 

16. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Wymogi formalne: 
a) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z 
wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, 
b) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej 
SIWZ, 
c) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 
sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i 
wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez Zamawiającego w załącznikach 
do SIWZ, 
d) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
e) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 
f) oferta musi spełniać następujące wymogi: 
− musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do 
pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem; dokumenty sporządzone w 
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języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez wykonawcę; podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał się na tekście 
tłumaczonym; 
− formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej 
SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy; 
− wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, 
czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę; 
− upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z 
innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę; 
− w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, pełnomocnictwo 
określające jego zakres, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo winno być załączone w formie 
oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii;   
− załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za 
zgodność z oryginałem" na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy - podpisującego ofertę; 
− w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, na zasobach, których polega wykonawca, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty; 
− Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie 
zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku 
stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 
g) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w 
osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) 
oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa". Strony należy ponumerować w taki sposób, aby 
umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji 
stron), 
h) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być 
umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie 
spełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 
2. Opakowanie oferty 
a) ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 
(kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie; 
b) opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem 
i nr telefonu oraz opatrzone opisem: Oferta: „Dostawa i monta ż wyposa żenia 
Przedszkola Gminnego w Ole śnicy”, nie otwiera ć do 24.07.2014r. godz. 11.15 lub 
podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji 
wpływającej do zamawiającego. 
Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w sposób 
i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 
3. Zmiana i wycofanie oferty: 
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
złożoną ofertę. 
b) Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca 
powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, 
określonego w niniejszej SIWZ. 
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c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w 
zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową 
wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana oferty" lub „Wycofanie oferty". 
d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert. 
 
17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 
1, 28-220 Oleśnica, sekretariat – pokój 14. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu: 24.07.2014r. godz. 11.00.  
     Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Oleśnicy, 

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, sala konferencyjna w dniu: 24.07.2014r. o godz. 11.15.  
     Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 
5. W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofanie oferty”. Koperty z 

ofertami, których dotyczy wycofanie, nie zostaną otwarte, chyba, że będzie wymagała 
tego ich identyfikacja. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny. 

7. W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek 
Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Pzp. 

 
18. Opis sposobu obliczenia ceny.  

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego 
zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą wykonawcy. 

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji  
zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji wraz z załącznikami oraz wszelkie 
elementy nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia. 

3. Cena rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy, łącznie z podatkiem VAT, wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze 
końcowym i w okresie gwarancji. 

4. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie, objętym specyfikacją 
poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającą obowiązujący podatek VAT, zgodnie z 
zestawieniem cenowym – Załącznik do Formularza ofertowego.  

5. Cenę należy wyliczyć w zestawieniu cenowym jako sumę wszystkich pozycji a następnie 
doliczyć do niej obowiązujący podatek VAT. 

6. Ceny określona przez Wykonawcę dla poszczególnych pozycji zestawienia cenowego nie 
będą zmieniane w toku realizacji zamówienia. 
 

19. Waluta oferty.  

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty powinny 
być wyrażone w PLN. 
 
20. Kryteria i sposób oceny ofert.  

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest: 
     cena, za realizacj ę zamówienia - 100 % 
2. Sposób oceny ofert:  
 Cn 
     x 100 = ilość punktów 
                  Cb  

gdzie: 
Cn – najniższa cena ofertowa, 



Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BKŚ.I.271.10.2014 
 

 

14 

Cb – cena oferty badanej. 
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, 
dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
zapłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji, 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 art. 87 Pzp, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie : 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty                 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, 
polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
powodującej istotnych zmian w treści oferty. 

8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

10. Jeżeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 
jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli 
te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
21. Informacja o przewidywanym wyborze z wykorzysta niem aukcji 

elektronicznej.  

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji 
elektronicznej. 
 

22. Informacja o umowie ramowej.  

Zamawiający nie przewiduje zwarcia umowy ramowej. 
 
23. Formalno ści, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty.  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 
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c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po upływie którego umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, o 
której mowa w ppkt. 1 lit a) na stronie internetowej www.gminaolesnica.pl oraz w miejscu 
publicznie dostępnym - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt 1 
niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest do: 
− przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), 
− złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania 
pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje, 
− złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty 
dotyczącej podwykonawcy/ów. 

4. Termin i miejsce podpisania umowy: 
a) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem 

art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego 
postępowania – faksem albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób tj. 
pisemnie. 

b) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów określonych w ppkt. a), jeżeli: 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 nie odrzucono żadnej oferty oraz 
nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

c) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1. 

5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 
6. W zawiadomieniu, zawierającym informacje, o których mowa w ppkt. 1, wysłanym do 

wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający określi 
termin i miejsce zawarcia umowy. 

7. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
24. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
25. Istotne dla stron postanowienia umowy.  

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy - Załącznik Nr 7 do 
niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy. 
 
26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

Środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp przysługują: 
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− Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

− wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP. 

1. Odwołanie 
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę 
b) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 

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

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5) Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo czynność zaniechaną, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

8) Na czynność, o której mowa powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 
180 ust. 2 ustawy. 

9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub drogą elektroniczną) albo w 
terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 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: www.bip.gminaolesnica.pl. 

11) Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane w pkt 9) i 10) wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

12) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
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13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin 
składania ofert. 

14) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, tj. 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

15) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności 
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę 
wybrano jako najkorzystniejszą. 

16) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień 
SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 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. 

18) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycje przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Postanowienie o 
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. 
Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

20) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w 
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z 
zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art.186 ust.3 ustawy, przez 
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 

21) Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16) nie mogą następnie 
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego 
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 
ustawy. 

22) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym 
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

23) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 

24) Odwołanie rozpoznaje Izba w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi 
Izby, zgodnie z art. 189-198 ustawy. 

25) Odwołujący się może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim 
przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania 
nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zawraca się 90% wpisu. 

26) O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych 
przypadkach Izba wydaje postanowienie. 

27) Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało 
wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

28) Izba nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. 
29) Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia. 

2. Skarga 
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1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

2) W postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

4) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od 
dnia wpływu skargi do sądu. 

 
Wykaz zał ączników: 
Formularz oferty – Załącznik Nr 1, 
Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust 1 Pzp – Załącznik Nr 2, 
Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3, 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp – Załącznik Nr 4, 
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5, 
Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia (wzór do ewentualnego wykorzystania) – Załącznik Nr 6, 
Projekt umowy - Załącznik Nr 7, 
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleśnica, dnia 16.07.2014r.       Zatwierdzam: 
                     
               Wójt Gminy Oleśnica 
                /-/ mgr Leszek Juda 
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Załącznik Nr 1 

....................................... 
(nazwa wykonawcy) 
 
....................................... 
(siedziba wykonawcy) 
 
….................................... 
          (tel./fax)    

Wójt Gminy Ole śnica  
             
 

FORMULARZ   OFERTOWY 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Dostawa i monta ż 
wyposa żenia Przedszkola Gminnego w Ole śnicy” oferujemy wykonanie zamówienia za 
cenę: 
 
wartość ogółem brutto:………………………………………………..…………....…………..…zł, 
 
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………), 
 
zgodnie z zał ączonym zestawieniem cenowym.  
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 
upływu terminu do składania ofert. 

3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem 
zamówienia na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego.  

5. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w terminie 4 tygodni od dnia 
podpisania umowy. 

6. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego 
postępowania na nr faksu................................. deklarujemy, że w tym samym dniu 
prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer Zamawiającego. Brak takiego 
potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku nadania faksu, 
że wysłany faksem dokument został nam doręczony w tym dniu. 

 
 
 

dnia, ............................................... Podpisano 

 

....................................................... 
                                                                                             (upoważniony przedstawiciel ) 

 
 

........................................................ 
                                                                                             (adres ) 
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7. Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica 
przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom 
przedmiotowego postępowania. 

8. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia 
podwykonawcom. 
 
L.p.  Opis cz ęści zamówienia przewidzianej do wykonania przez podw ykonawc ę 
  
  
  

Uwaga: 
W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę - 
Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców.  

 
Ponadto podaję nazwy podwykonawców, na których zasoby powołuję 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 ustawy (jeżeli dotyczy): 
 …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….  

9. Oferta nasza zawiera ................ kolejno ponumerowanych stron. 
10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dnia, ............................................... Podpisano 

 

....................................................... 
                                                                                             (upoważniony przedstawiciel ) 

 
 

........................................................ 
                                                                                             (adres ) 
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ZESTAWIENIE CENOWE 

 

Lp.  Nazwa Opis techniczny elementu Ilo ść 

Cena 
jedn. 
Netto  Warto ść netto 

Ogród zimowy 

1 Kanapa duża 

Kanapa duża, kol. pomarańczowy, 
konstrukcja drewniana, wypełnienie z 
pianki, pokrowiec z mikrofibry, siedziska 
ustawione na metalowych nóżkach, 
wysokość siedziska 35 cm, wym. 
100x60cm 4     

2 
Kanapa 
narożna 

Kanapa narożna z oparciem, kol. 
pomarańczowy, konstrukcja drewniana, 
wypełnienie z pianki, pokrowiec z 
mikrofibry, siedziska ustawione na 
metalowych nóżkach, wysokość siedziska 
35 cm, wym. 60x60 cm 2     

3 Stolik z półką  

Kwadratowy stolik z półką pod blatem 
wykonany z płyty wiórowej w tonacji 
brzozy, na nóżkach, wym. 65x65 cm, 
wysokość 40 cm 1     

4 Szafka 

Szafka uniwersalna Premium, kol. zielony, 
wyposażona w dużą szufladę z licznymi 
przegródkami w górnej części, dwie 
szuflady w dolnej części oraz duże 
przestrzenie pomiędzy szufladami i dwie 
boczne kieszenie, wym. 107x45x90 cm 1     

Szatnia 

5 Szatnia 

Szatnia wykonana z płyty wiórowej w 
tonacji klonu, 5 modułów, wyposażona w 
półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka 
(listwa w kolorze), przegródki z haczykami 
na ubrania i worki, ażurową półeczkę na 
buty, wym. 108,5x50x130 cm 20     

6 
Ławka bez 
oparcia 

Ławki szatniowe bez oparcia. Metalowy 
stelaż wykonany z rury o śr. 25 mm. 
Siedzisko z desek sosnowych, wym. 
160x32x44,5 cm 2     

7 Stolik 

Stolik kwadratowy, blat kol. klon, 
wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 
mm, wykończony obrzeżem PCV o gr. 2 
mm w kolorze blatu, z półką pod blatem, 
oparty na 4 nogach niklowanych, wym. 
60x60x60 cm 2     

8 Krzesło 

Krzesło P, stelaż z rury okrągłej o śr. 25 
mm w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie 
tapicerowane, kol. czarny, wys. 46 cm, 
szer. siedziska 45 cm 4     

9 
Tablica 
korkowa 

Tablica korkowa z drewnianą ramą, wym. 
100X200 cm 5     

10 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l 2     
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Sala zajęć – pomara ńczowa  

11 Zestaw mebli 

Zestaw mebli Łąka, dł. zestawu 3,45 m, 
wys. najwyższego elementu 2,27 m, w 
skład zestawu wchodzą: szafka z półkami, 
wys. 87 cm + barwna aplikacja; szafka z 
drzwiczkami, wys. 87 cm + barwna 
aplikacja; szafka z półkami, wys. 155 cm + 
barwna aplikacja; szafka z drzwiczkami, 
wys. 87 cm + barwna aplikacja; szafka z 
pojemnikiem na kółkach, wys. 42 cm + 
barwna aplikacja 1     

12 Szafa 

Szafa do kolekcji bajkowej, z półkami. W 
dolnej części szafka z przegrodą, w górnej 
części- bez przegrody; z drzwiami z płyty 
MDF w kolorze, laminowana, wym. 
75x40x158 cm 1     

13 
Stół 
(blat+nogi) 

Prostokątny blat w tonacji buku, wykonany 
z płyty laminowanej o gr. 18 mm, 
wykończony bukowym obrzeżem PCV o 
gr. 2 mm., wym. 120 x 74 cm. Nogi okrągłe 
z dokrętami. 5     

14 Krzesełko 

Krzesełka z siedziskiem i oparciem 
wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej 
o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury 
okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane 
siedzisko,nóżki wyposażone w stopki, 
zatyczki z tworzywa. Kol. żółty, wys.31 cm, 
szer. 29 cm 30     

15 
Fotelik z 
pieskiem 

Kolorowy fotelik z pianki, pokryty tkaniną 
PCV nie zawierającą ftalanów, wym. 50x 
65 x 60 cm 2     

16 Dywan 

Dywan werbena, skład runa 100% PP 
heat-set frise przędza pojedyncza; z  
Certyfikatem Zgodności - tzn. Atestem 
Higienicznym, wym. 3x4m 1     

17 Biurko 

Biurko Vigo wykonane z płyty laminowanej 
o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończone 
obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 2 
szafki i szufladę, zamykane na zamek, 
wym. 130x60x76 cm 1     

18 

Szafka 
dekoracyjna 
Grzybek 

Szafka z półkami w kształcie grzybka, 
wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku i 
kolorowej płyty MDF, wym. 90x46x149 cm 1     

19 Makatka 

Makatka pory roku liczymy z ruchomymi 
elementami przyczepianymi na rzepy, 
wykonane z weluru i pianki poliuretanowej, 
z oczkiem do zawieszania na ścianę oraz 
kieszenią, w której można umieścić 
wszystkie części ruchome makatki, wym. 
100 x 120 cm, 10 szt. kwiatków, 10 szt. 
gruszek, 10 szt. jabłek, 20 szt, listków, 20 
szt. gwiazdek zimowych, ok. 20 szt. 
dodatkowych ruchomych elementów. 1     

20 

Piankowy 
kojec - 
kanapka 
trójkątna 

Materace kol. pomarańczowego,  
wykonane z pianki, pokryte tkaniną PCV, 
poszczególne elementy mogą być łączone 
za pomocą rzepów, dł. boku 74 cm, wys. 
oparcia 30 cm, grubość 6 cm 6     
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21 

Piankowy 
kojec - 
kanapka 
leżaczek 

Materace kol. pomarańczowy,  wykonane 
z pianki, pokryte tkaniną PCV, 
poszczególne elementy mogą być łączone 
za pomocą rzepów, dł. boku 74 cm, wys. 
oparcia 30 cm, grubość 6 cm 1     

22 

Piankowy 
kojec - 
kanapka 
kwadrat 

Materace kol. pomarańczowy,  wykonane 
z pianki, pokryte tkaniną PCV, 
poszczególne elementy mogą być łączone 
za pomocą rzepów, dł. boku 74 cm, 
grubość 6 cm 1     

23 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci zwierzątko, poj. 20 l, wym. 
26x26x39 cm 1     

Sala zajęć – zielona 

24 Zestaw mebli 

Zestaw mebli Zoo, dł. zestawu 3,45 m, wys. 
najwyższego elementu 2,64 m; w skład 
zestawu wchodzą: szafka z półkami, wys. 
87 cm + barwna aplikacja; szafka z 
drzwiczkami, wys. 87 cm + barwna 
aplikacja; szafka z półkami, wys. 155 cm + 
barwna aplikacja; szafka z drzwiczkami, 
wys. 87 cm + barwna aplikacja; szafka z 
pojemnikiem na kółkach, wys. 42 cm + 
barwna aplikacja 1     

25 Szafa 

Szafa do kolekcji bajkowej, z półkami. W 
dolnej części znajduje się szafka z 
przegrodą, w górnej części- bez przegrody; 
z drzwiami z płyty MDF w kolorze, 
laminowana, wym. 75x40x158 cm 1     

26 
Zestaw mebli 
11 

W skład zestawu wchodzą: regał wysoki 
125cm (2 szt.), wyposażony w 6 półek z 
drzwiczkami, wykonany z płyty wiórowej; 
regał niski 115 cm (2 szt.), wyposażony w 6 
półek z drzwiczkami, wykonany z płyty 
wiórowej; drzwiczki do regałów - zielone (4 
szt.), drzwiczki do regałów - niebieskie (4 
szt.), drzwiczki do regałów - czerwone (4 
szt.), drzwiczki do regałów - pomarańczowe 
(4 szt.), drzwiczki do regałów - żółte (4 szt.), 
drzwiczki do regałów - brązowe (4 szt.), 
długość zestawu 277 cm 1     

27 Biblioteczka 
Biblioteczka stojąca z białej płyty wiórowej, 
z żółtymi elementami, wym. 60x35x 90 cm 1     

28 Kącik zabaw 

Kącik Zosi z lakierowanej płyty MDF. 
Zestaw składa się z 2 części, jednej, która 
tworzy blat, zlewozmywak i zmywarkę, i 
drugiej, wysuwanej, w której znajduje się 
pralka oraz kuchenka do pieczenia 
rozmaitych potraw, wym. 96 (po wysunięciu 
modułu) x74,5x59 (94 z aplikacją) cm, wym. 
modułu 70,5x35x58cm  1     

29 

Szafka 
dekoracyjna 
Jeż 

Szafka z półkami w kształcie jeża, 
wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku i 
kolorowej płyty MDF, wym. 100x39x124 cm 1     

30 Kanapka 

Kolorowa kanapka Biedronka z pianki, 
pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, wym. 90 x 
56 x 65,5 cm, wys. siedziska 23,5 cm 1     
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31 Biurko 

Biurka Vigo wykonane z płyty laminowanej 
o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończone 
obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 2 
szafki i szufladę, zamykane na zamek, 
wym. 130 x 60 x 76 cm 1     

32 
Stół 
(blat+nogi) 

Prostokątny blat w tonacji buku, wykonany 
z płyty laminowanej o gr. 18 mm, 
wykończony żółtym obrzeżem PCV o gr. 2 
mm., wym. 120 x 74 cm. Nogi okrągłe z 
dokrętami. 5     

33 Krzesełko 

Krzesełka z siedziskiem i oparciem 
wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej 
o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej 
o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko, 
nóżki wyposażone w stopki, zatyczki z 
tworzywa. Kol. żółty, wys.31 cm, szer. 29cm 30     

34 Makatka 

Makatka las z weluru wypełniona gąbką w 
celu usztywnienia, elementy dekoracji 
zamocowane na stałe, mocowana do 
ściany za pomocą szlufek, wym. 130x77cm 1     

35 Dywan 

Dywan łączka, skład runa 100% PP heat-
set frise przędza pojedyncza, z  
Certyfikatem Zgodności - tzn. Atestem 
Higienicznym, wym. 3x4m 1     

36 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci zwierzątko, poj. 20 l, wym. 
26x26x39 cm 1     

Sala zajęć – niebieska 

37 Zestaw mebli 

Zestaw Premium 7, w skład zestawu 
wchodzą: szafka z szufladami Premium 
duo w kolorze 1 szt., szafka z półkami 
Premium duo z regulowaną wysokością 
półek 1 szt., szafka narożna Premium w 
kolorze 1 szt., szafka Premium organizer 1 
szt., szafka Premium z przesuwanymi 
drzwiami w kolorze 1 szt., dł. zestawu 5,30 
m, wys. 90 cm,  1     

38 Szafa wysoka 

Szafa wysoka Premium w kolorze, 
wyposażona w drzwiczki i półkę w górnej 
części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej 
części, wykonana z jasnej płyty wiórowej w 
odcieniu brzozy z trwałym obrzeżem PCV, 
połączona z kolorem. Szafki umieszczone 
na nóżkach, wym. 94 x 45 x 189 cm 1     

39 
Szafka na 
pojemniki 

Szafka Premium duo na pojemniki w 
tonacji brzozy na plastikowe pojemniki, 
wym. 56,6 x 45 x 90 cm 2     

40 
Pojemniki do 
szafki  

Pojemniki dopasowany do szafek 
Premium, tabliczki w kolorach, poj. 5 l,  
wym. 36 x 25 x 10 cm 24     

41 
Tabliczka do 
pojemnika 

Tabliczka do pojemnika z podpisem 
zielona (6 sztuk), pomarańczowa (6 sztuk) 
tabliczki wymiarem dopasowane do 
pojemnika, wym. 9 x 7,5 cm  4     
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42 Kącik zabaw 

Kącik Zosi z lakierowanej płyty MDF. 
Zestaw składa się z 2 części, jednej, która 
tworzy blat, zlewozmywak i zmywarkę, i 
drugiej, wysuwanej, w której znajduje się 
pralka oraz kuchenka do pieczenia 
rozmaitych potraw, wym. 96 (po 
wysunięciu modułu) x 74,5 x 59 (94 z 
aplikacją) cm, wym. modułu 
70,5x35x58cm  1     

43 Siedzisko 

Siedzisko Majka obszyte trwałą tkaniną 
PCV, w różnych kolorach, wym. 1 
elementu 77 x 45 x 35 cm, 2,75 kg; 
siedziska można ułożyć w koło lub węża 8     

44 Stolik 

Stolik duży z pianki, kol. niebieski, pokryty 
wytrzymałą tkaniną PCV, wym. 78 x 68 x 
24 cm 1     

45 

Szafka 
dekoracyjna 
Grzybek 

Szafka z półkami w kształcie grzybka, 
wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku i 
kolorowej płyty MDF, wym. 90x46x149 cm 1     

46 
Stół 
(blat+nogi) 

Prostokątny blat w tonacji buku, wykonany 
z płyty laminowanej o gr. 18 mm, 
wykończony niebieskim obrzeżem PCV o 
gr. 2 mm., wym. 120 x 74 cm. Nogi okrągłe 
z dokrętami. 5     

47 Krzesełko 

Krzesełka z siedziskiem i oparciem 
wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej 
o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury 
okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane 
siedzisko,nóżki wyposażone w stopki, 
zatyczki z tworzywa. Kol. żółty, wys.31 cm, 
szer. 29 cm 30     

48 Biurko 

Biurka Vigo wykonane z płyty laminowanej 
o gr. 18 mm w tonacji buku lub brzozy, 
wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. 
Wyposażone w 2 szafki i szufladę, 
zamykane na zamek, wym. 130x60x76 cm 1     

49 Makatka 

Makatka  Domek 4 Pór Roku wykonana z 
miękkiej i lekkiej tkaniny wypełnionej gąbką, z 
elementami ruchomymi  przyczepionymi za 
pomocą rzepów, w tym 4 części dwustronne: 
korona drzewa - po lewej stronie ozdobiona jest 
wiosennymi kwiatami, po prawej znajdują się 
zielone liście i ruchome elementy: 5 jabłuszek 
oraz 10 żółtych liści, choinka - po lewej stronie 
jest gładka, po prawej ozdobiona świąteczną 
dekoracją, dwie części trawy - po lewej stronie 
zielona z kwiatami, po prawej biały śnieg, 
oprócz wyżej wymienionych elementów w 
komplecie: 12 miesięcy, 12 cyfr, 7 dni tygodnia, 
4 pory roku, 4 lalki, 4 chmurki, wiatr, słoneczko 
i kotek, który jest wskaźnikiem temperatury, 
kieszeń, w której można schować zbędne 
elementy.  Do ściany mocowana za pomocą 
szlufek, wym. 136 x 90 cm 1     

50 Dekoracja 
Dekoracja Słońce i chmurki wykonana z 
gąbki obszytej dzianiną, 2 chmurki, słońce 1     

51 Dywan 

Dywan o jednolitym kolorze (niebieski), 
skład runa 100% PP heat-set frise przędza 
pojedyncza, z  Certyfikatem Zgodności - 
tzn. Atestem Higienicznym, wym. 3x4m 1     
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52 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci zwierzątko, poj. 20 l, wym. 
26x26x39 cm 1     

Sala multimedialna 

53 Zestaw mebli 

Zestaw mebli Premium 4, w skład zestawu 
wchodzą: szafka z półkami Premium duo z 
regulowaną wysokością półek 2 szt., wym. 
94x45x90 cm; szafka z szufladami 
Premium duo 2 szt., wym. 94x45x90 cm; 
szafa wysoka Premium wyposażona w 
drzwiczki i półkę w górnej części oraz 2 
półki i drzwiczki w dolnej części 1 szt., 
wym. 94x45x189 cm; szafka wisząca 
Premium 4 szt., wym. 94,2x35x40 cm; 
drzwiczki do szafki wiszącej 2 szt,wym. 
39,5x35,4 cm; dł. zestawu 476 cm, 
skrzynie mebli mocowane na nóżkach z 
możliwością regulacji wysokości 1     

54 
Szafka na 
pojemniki 

Szafka Premium duo na pojemniki w 
tonacji brzozy na plastikowe pojemniki, 
wym. 56,6 x 45 x 90 cm, skrzynia mebli 
mocowana na nóżkach z możliwością 
regulacji wysokości 2     

55 
Pojemniki do 
szafki  

Pojemniki dopasowany do szafek 
Premium, tabliczki w kolorach, poj. 5 l,  
wym. 36 x 25 x 10 cm 30     

56 
Tabliczka do 
pojemnika 

Tabliczka do pojemnika z podpisem 
zielona (6 sztuk), pomarańczowa (6 sztuk) 
tabliczki wymiarem dopasowane do 
pojemnika, wym. 9 x 7,5 cm  5     

57 Szafa wysoka 

Szafa wysoka Premium kol. zielony, 
wyposażona w drzwiczki i półkę w górnej 
części oraz 8 szuflad w dolnej części, 
wykonana z jasnej płyty wiórowej w 
odcieniu brzozy z trwałym obrzeżem PCV, 
połączona z kolorem zielonym. Szafki 
umieszczone na nóżkach, wym. 94 x 45 x 
189 cm 1     

58 Biurko 

Biurka Premium wykonane z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji brzoza, 
wykończone obrzeżem o gr. 2 mm z 
kolorowymi elementami z płyty MDF. 
Wyposażone w szafkę na zamek i 
szufladę, wym. 110 x 70 x 74 cm 1     

59 Krzesełko 

Krzesełka z siedziskiem i oparciem 
wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej 
o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury 
okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane 
siedzisko,nóżki wyposażone w stopki, 
zatyczki z tworzywa, wys. 26 cm, szer. 
27,5 cm 5     

60 Biblioteczka 

Biblioteczka stojąca Premium, kol. 
pomarańczowy, wykonana z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, 
wykończona obrzeżem o gr. 2 mm, z 
kolorowymi elementami z płyty MDF, 
wyposażona w pojemniki na książki z 
przegródkami, wym. 81,5 x 38 x 55 cm 1     
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61 Pufy 

Pufy do biblioteczki Premium, pokryte 
trwałą tkaniną PCV, szt. 2, kol. 
pomarańczowy, wym. 36x36x28 1     

62 Kanapa  

Kanapa wypoczynkowa Premium 
powleczona miękką tkaniną (mikrofazą) w 
kol. pomarańczowym, na metalowych 
nóżkach, kanapa wklęsła i wypukła, wym. 
110x60x60 2     

63 

Szafka 
dekoracyjna 
Jeż 

Szafka z półkami w kształcie jeża, 
wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku i 
kolorowej płyty MDF, wym. 100 x 39 x 124 
cm 1     

64 Dywan 

Dywan o jednolitym kolorze (zielony), 
skład runa 100% PP heat-set frise przędza 
pojedyncza, z  Certyfikatem Zgodności - 
tzn. Atestem Higienicznym, wym. 3x4m 1     

65 Makatka 

Makatka Jabłoń, wykonana z miękkiej i 
lekkiej tkaniny wypełnionej gąbką, z 
elementami ruchomymi  przyczepionymi 
za pomocą rzepów, wym. 130x80 cm  1     

66 Parawan 

Parawan kol. pomarańczowy, ze stelażem 
wykonanym z drzewa, wym. 92x39,5x76,5 
cm 1     

67 Kącik zabaw 

Kącik Hani z lakierowanej płyty i kolorowej 
płyty MDF. Zestaw składa się z szafki z 
mikrofalówką wym. 38x33,2x74cm, pralki 
wym. 38x33,2x63cm, kuchenki wym. 
53x33,2x68,6cm, lodówki wym. 
38x33,2x100cm 1     

68 Stolik z półką  

Kwadratowy stolik z półką pod blatem, 
wykonany z płyty wiórowej w tonacji 
brzozy, na nóżkach. Wym. 65x65cm, 
wysokość 40cm 1     

69 
Tablica 
korkowa 

Tablica korkowa z drewnianą ramą, wym. 
100X200 cm 2     

70 
Nadstawka do 
regału 

Nadstawka do regału wyposażona w 1 
półkę, wykonana z płyty wiórowej w tonacji 
brzozy, wym. 83x35x50 cm 1     

71 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci zwierzątko, poj. 20 l, wym. 
26x26x39 cm 1     

Pokój nauczycielski 

72 Zestaw mebli 

Zestaw Expo 2 składa się z: szafki średniej 
1 szt., wym. 76x40x115 cm; regału 
średniego 2 szt., wym. 76x38x115 cm; 
regału średniego z szafką 1 szt., wym. 
76x40x115 cm; regału narożnego 
średniego 1 szt., wym. 38x38x115 cm; kol. 
buk, dł. zestawu 3,42 m 1     

73 Biurko 
Biurko Vigo z szafką i szufladą zamykaną 
na zamek, kol. buk, wym. 120x60x76 cm 1     
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74 
Szafa 
ubraniowa 

Szafa ubraniowa głęboka wykonana z 
płyty laminowanej o gr. 18 mm, 
wyposażona w półkę na kapelusze oraz 
drążek na wieszaki ubraniowe, w kol. buk, 
wym. 76x53x185 cm 1     

75 
Szafa wysoka 
z witryna 

Szafa wysoka z witryną w ramie 
aluminiowej w górnej części oraz pełnymi 
drzwiami w dolnej części, wykonana z 
płyty laminowanej o gr. 18 mm, kol. buk, 
wym. 76x40x185cm 1     

76 
Komoda 
wysoka 

Komoda wysoka z szafką i półką 
wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 
mm, kol. buk, wym. 76x40x185cm 1     

77 
Krzesło 
konferencyjne 

Krzesło konferencyjne ISO Chrom, stelaż 
wykonany z rury płasko-owalnej, 
chromowanej, siedzisko i oparcie 
tapicerowane, kol. czarny, wys. 47 cm 16     

78 Stół  

Stół konferencyjny stabilny, wykonany z 
płyty meblowej, prostokątny z 
zaokrąglonymi rogami, kol. buk, stelaż rura 
okrągła chrom, wym. 300x100x75 cm 1     

79 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l 1     

80 

Kosz na 
śmieci 
ażurowy 

Kosz na śmieci metalowy, ażurowy, poj. 
ok. 20 l 1     

Pokój logopedy  

81 Regał niski 

Regał otwarty z 6 półkami (z dwoma 
półkami i przegrodami), wykonany z płyty 
laminowanej, kol. buk, wym. 72x34x113 
cm 1     

82 Komoda 

Komoda wysoka z sześcioma szufladami i 
witryną, wykonana z płyty laminowanej, 
kol. buk, wym. 72x34x185 cm, szuflady 
wym. 31x34x20 cm, półki wym. 31x34x35 
cm 1     

83 Lustro 

Lustro do ćwiczeń logopedycznych, 
nietłukące się lustro w ramie ze sklejki w 
kolorze buku, wym. 60x120 cm 1     

84 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l 1     

Pokój biurowy 1 

85 Szafa  

Szafa biurowa wykonana z płyty 
laminowanej, drzwi przesuwane, 
zamykane na zamek; kol. olcha, wym. ok. 
400x250x40 cm (szer., wys., gł.), z 5 
półkami w każdym segmencie 1     

86 Biurko 

Biurko w kształcie litery L, kol. olcha, 
wykonane z płyty meblowej, wym. 150cm 
x 110cm, szerokość 80cm (dłuższy blat) 
60cm (krótszy blat), z dostawką z 
szufladami o wym. 60cm x 40cm, 
wyposażone w szufladę na klawiaturę, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem 1     
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87 
Fotel 
obrotowy 

Fotel obrotowy-kubełkowy  tapicerowany 
skórą dwoinową, lakierowaną, kol. czarny, 
fotel z mechanizmem TILT 1     

88 Krzesło 

Krzesło P, stelaż z rury okrągłej o śr. 25 
mm w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie 
tapicerowane, kol. Czarny, wys. 46 cm, 
szer. siedziska 45 cm 2     

89 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l 1     

90 
Kosz na 
śmieci ażur. 

Kosz na śmieci metalowy, ażurowy, poj. 
ok. 20 l 1     

Pokój biurowy 2 

91 Szafa 

Szafa wykonana z płyty laminowanej w 
tonacji olchy, o gr. 18mm, wyposażona  w 
metalowe nóżki w kolorze aluminium, w 
drzwiach metalowe uchwyty oraz zamki, 
wym. 80x35x180,1cm  2     

92 Szafa 

Szafa wykonana z płyty laminowanej w 
tonacji olchy, o gr. 18mm, wyposażona  w 
metalowe nóżki w kolorze aluminium, w 
drzwiach metalowe uchwyty oraz zamki, 
wym. 80x35x76cm  1     

93 Biurko 

Biurko w kształcie litery L, kol. olcha, 
wykonane z płyty meblowej, wym. 150cm 
x 110cm, szerokość 80cm (dłuższy blat) 
60cm (krótszy blat), z dostawką z 
szufladami o wym. 60cm x 40cm, 
wyposażone w szufladę na klawiaturę, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem 1     

94 
Fotel 
obrotowy 

Fotel obrotowy-kubełkowy  tapicerowany 
skórą dwoinową, lakierowaną, kol. 
czarnym, fotel z mechanizmem TILT 1     

95 Krzesło 

Krzesło P, stelaż z rury okrągłej o śr. 25 
mm w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie 
tapicerowane, kol. Czarny, wys. 46 cm, 
szer. siedziska 45 cm 4     

96 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l 1     

97 

Kosz na 
śmieci 
ażurowy 

Kosz na śmieci metalowy, ażurowy, poj. 
ok. 20 l 1     

98 
Wieszak na 
ubrania Wieszak na ubrania stojący, kol. czarny 1     

Gabinet dyrektora 

99 
Szafa 
Barcelona 2 

Szafa biurowa,czterodrzwiowa,   
wykonana z płyty laminowanej w kol. 
calvados, o gr. 18mm, na cokole, w 
drzwiach metalowe uchwyty oraz zamki, 
wym. 178x80x42cm  1     

100 
Szafa 
Barcelona 3 

Szafa dwudrzwiowa w dolnej części, w 
górnej – witryna, wykonana z płyty 
laminowanej w kol. calvados, o gr. 18mm, 
na cokole, w drzwiach metalowe uchwyty 
oraz zamki, wym. 178x80x42cm  1     
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101 
Szafa 
Barcelona 4 

Szafa biurowa, czterodrzwiowa z półką 
pomiędzy górnymi a dolnymi drzwiczkami, 
wykonana z płyty laminowanej w kol. 
calvados, o gr. 18mm, na cokole, w 
drzwiach metalowe uchwyty oraz zamki, 
wym. 178x80x42cm  1     

102 
Szafa 
Barcelona 7  

Szafa ubraniowa wyposażona w półkę na 
kapelusze oraz drążek na wieszaki 
ubraniowe, wykonana z płyty laminowanej 
w kol. calvados, o gr. 18mm, na cokole, w 
drzwiach metalowe uchwyty oraz zamki, 
wym. 178x45x58cm  1     

103 
Szafa 
Barcelona 15 

Szafa biurowa niska, dwudrzwiowa z 
półką, wykonana z płyty laminowanej w 
kol. calvados, o gr. 18mm, na cokole, w 
drzwiach metalowe uchwyty oraz zamki, 
wym. 109x80x42cm  1     

404 
Szafa 
Barcelona 16 

Szafa biurowa niska, dwudrzwiowa, 
wykonana z płyty laminowanej w kol. 
calvados, o gr. 18mm, na cokole, w 
drzwiach metalowe uchwyty oraz zamki, 
wym. 109x80x42cm  1     

105 
Biurko 
narożne 

Biurko w kształcie litery L, wykonane z płyty 
wiórowej-laminowanej o grubości  25mm w kolorze 
calvados, krawędzie oklejone obrzeżem PCV, z 
czterema szufladami jako kontener jezdny, 
posiadające wysuwaną podkładkę  na klawiaturę 
komputerową, półka pod klawiaturę na prowadnicach, 
głębokość półki około 38-40 cm, szerokość 60-50cm,  
z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się klawiatury z 
półki, wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone listwą 
PCV, w blacie otwór na przewody od komputera, z 
tyłu biurka płyta maskująca z płyty wiórowej o wys. 
ok. 60 cm, front biurka zabudowany, wymiary zewn. 
biurka w rzucie poziomym w kształcie litery L: 160cm 
x 130cm, szerokość blatu 60cm, wysokość biurka 73-
75cm, określenie kształtu biurka po akceptacji z 
Zamawiającym, fronty w kolorach jak szafka w 
kolorze calvados, krawędzie biurka zaokrąglone, 
kontener biurowy, wyposażony w cztery szuflady, 
wyposażone w mechanizm chroniący przed 
wypadaniem, z płyty laminowanej, ich wieńce górne 
oraz szuflady wykonane z płyty o grubości 18 mm, 
fronty szuflad wyposażone w poręczne uchwyty 
metalowe oraz zamki, oparty na kółkach 
tworzywowych posiadających hamulce, obrzeża 
oklejone listwą PCV, wymiar 58-60cm x 38-40cm x 
58-60cm, fronty w kolorach jak szafka w kolorze 
calvados, w drugim narożniku biurka pod blatem 
pólka na segregatory w kolorze calvados z płyty 
laminowanej o grubości 18 mm o wymiarach 60cm x 
60cm; 1     

106 Stół 

Stół prostokątny wykonany z płyty MDF 
laminowanej, kol. calvados, wym. 160x70 
cm, nogi drewniane 1     

107 
Krzesło 
konferencyjne 

Krzesło konferencyjne ISO Alu, stelaż 
wykonany z rury płasko-owalnej, 
aluminiowej, siedzisko i oparcie 
tapicerowane, kol. czarny, wys. 47 cm 6     

108 
Fotel 
obrotowy 

Fotel obrotowy-kubełkowy  tapicerowany 
skórą dwoinową, lakierowaną, kol. 
czarnym, fotel z mechanizmem TILT 1     

109 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l 1     
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110 

Kosz na 
śmieci 
ażurowy 

Kosz na śmieci metalowy, ażurowy, poj. 
ok. 20 l 1     

111 
Wieszak na 
ubrania Wieszak na ubrania stojący aluminiowy 1     

Szatnia dla pracowników biurowych 

112 Szafa 

Szafa ubraniowa z przegrodą, wykonana z 
płyty laminowanej o gr. 18 mm, 
wyposażona w półkę na kapelusze oraz 
drążek na wieszaki ubraniowe, w kol. 
olchy, wym. 76x53x185 cm 4     

113 Szafa 

Szafa ubraniowa głęboka wykonana z 
płyty laminowanej o gr. 18 mm, 
wyposażona w półkę na kapelusze oraz 
drążek na wieszaki ubraniowe, w kol. 
olchy, wym. 45x53x185 cm 2     

114 Krzesło 

Krzesło P, stelaż z rury okrągłej o śr. 25 
mm w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie 
tapicerowane, kol. Czarny, wys. 46 cm, 
szer. siedziska 45 cm 4     

115 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l 1     

Szatnia dla pracowników kuchni 

116 Szafa 
Szafa ubraniowa metalowa dwumodułowa, 
z przegrodą, wym. 180x80x49 cm 2     

117 Krzesło 

Krzesło P, stelaż z rury okrągłej o śr. 25 
mm w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie 
tapicerowane, kol. Czarny, wys. 46 cm, 
szer. siedziska 45 cm 2     

118 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l 1     

Łazienki 

119 
Stolik na 
kubeczki  

Mobilny stolik do przechowywania 
kubeczków i ręczników, blat i półka 
wykonane z płyty laminowanej HPL o gr. 
10 mm, wieniec stolika ze sklejki 
brzozowej, lakierowanej o gr. 18 mm, 
stelaż z rury o śr. 32 mm, malowanej 
proszkowo, kółka wyposażone w hamulce, 
wym. 86x53x65 cm 3     

120 
Plastikowy 
kubek Plastikowy kubek o śr. 9 cm, wys. 12 cm 80     

121 
Szafa 
gospodarcza 

Szafa na środki czystości i sprzęt 
porządkowy o stabilnej konstrukcji, 
wykonana z blachy stalowej pokryta farbą 
proszkową, drzwi dwuskrzydłowe, 
wyposażone w wywietrzniki, zamykane 
zamkiem kluczowym, w lewej części 
znajdują się 4 półki, w prawej drążek na 
ubrania oraz uchwyt na narzędzia do 
sprzątania, wym. 60x49x180 cm. Szafa 
gospodarcza ma wydzieloną komorę w 
kształcie litery „L” i jedną komorę 
skrytkową o wym. 26x29x49 cm i trzy 
komory skrytkowe o wym. 33x29x49 cm,  3     

122 
Kosz na 
śmieci 

Kosz swing maxi, poj. 50 l, wym. 
40,3x30,9x58,5 cm 4     
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123 
Dozownik na 
mydło 

Dozownik mydła w płynie, pojemność 
zbiornika 400 ml, w kolorze białym, 
okienko do kontroli poziomu mydła kol. 
ciemnoszary, wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, 
wym.: szer. 9,0 cm, wys. 19 cm, gł. 9,8 cm 12     

124 
Pojemnik na 
papier duży 

Pojemnik na papier toaletowy, wykonany z 
tworzywa ABS, w kolorze białym, okienko 
do kontroli ilości papieru w pojemniku 
ciemnoszare, dostosowany do papieru o 
maksymalnej średnicy roli 26 cm 7     

125 
Pojemnik na 
papier mały 

Pojemnik na papier toaletowy, wykonany z 
tworzywa ABS, w kolorze białym, okienko 
do kontroli ilości papieru w pojemniku 
ciemnoszare, dostosowany do papieru o 
maksymalnej średnicy roli 16 cm 9     

126 

Pojemnik na 
ręczniki 
papierowe 

Pojemnik na pojedyncze ręczniki 
papierowe, pojemność do 250 szt. 
ręczników, w kolorze białym, wykonany z 
tworzywa ABS, okienko do kontroli ilości 
ręczników w pojemniku ciemnoszare 12     

127 
Kosz na 
śmieci Kosz swing, poj. 15 l, wym.  6     

128 
Kosz na 
śmieci Kosz swing, poj. 25 l, wym.  6     

129 
Szczotka do 
WC 

Szczotka do WC, duża, wolnostojąca 
szczotka toaletowa w dyskretnym 
pojemniku z ociekaczem, szczotka w 
całości wykonana z wysokiej jakości 
polipropylenu 16     

Pozostałe 

130 
Szafka na 
klucze 

Wykonana z blachy stalowej konstrukcja 
zgrzewana zamykana na zamek kluczowy 
w zestawie komplet śrub z kołkami do 
mocowania, malowana proszkowo na 
kolor popielaty RAL 
dane techniczne: 
liczba wieszaków na klucze: 60 
wymiary gabarytowe: 350 x 420 x 60mm 
wyposażenie standardowe: haczyki 
mocowane na stałe, drzwiczki pełne 
metalowe 1     

131 
Wózek 
serwisowy 

Wózek serwisowy typu combi,metalowy, 
chrom na kółkach, 2 wiadra 18 litrowe, 
wyciskarka do mopa, uchwyt do worków 
120 l., 3 kuwety, 2 wiadra 6 litrowe 1     

132 
Tablica 
ogłoszeń 

Gablota wykonana z profilu aluminiowego, 
wkład korkowy, drzwiczki przesuwane ze 
szkła ESG, zamykane na kluczyk, tył 
gabloty wzmocniony blachą ocynkową, 
rama wykonana z profilu aluminiowego, 
wykończona narożnikami, wym. 141x101 
cm  1     

133 
Waga do 30 
kg 

Waga do 30 kg, pojedynczy wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny, szalka ze stali 
nierdzewnej, wielokrotne tarowanie, 
zasilanie bateryjne lub zasilanie sieciowe 
(6 baterii R20/230V) 1     
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134 Waga do 5 kg 

Waga do 5 kg, pojedynczy wyświetlacz, 
szalka ze stali nierdzewnej, wielokrotne 
tarowanie, zasilanie bateryjne 1     

135 Zegar ścienny 

Zegar okrągły z cyframi arabskimi, 
średnica min. 26 cm, satynowy, tarcza kol. 
biały, cyfry kol. czarny 5     

136 
Wózek na 
piłki 

Wózek na piłki zamykany, konstrukcja 
wózka wykonana z rurek stalowych 
lakierowanych proszkowo i wyposażona w 
4 obrotowe kółka, maksymalne obciążenie 
60 kg, wym. 98x110x54 cm, gł. 70 cm 1     

137 
Stojak na 
rowery 

Stojak na rowery ocynkowany, odporny na 
działania czynników atmosferycznych, 
przeznaczony na 5 rowerów 2     

Zabawki 

138 
Wózek 
gondola 

Wózek z gondolą  wykonany z dobrej 
jakości materiałów w pastelowych kolorach 
, wym. 58x38x61 cm 4     

139 Lalka 
Lalka niemowlak chłopiec, dł. 38 cm, 
zestaw akcesoriów 2     

140 Lalka 
Lalka niemowlak dziewczynka, dł. 38 cm, 
zestaw akcesoriów 2     

141 
Zestaw 
obiadowy 

Duży zestaw obiadowy do zabawy, 4 
widelce, 4 noże, 4 łyżki, 4 kubki, 4 
głębokie talerzyki, 4 płaskie talerzyki, 
rondel  1     

142 Samochód  Samochód straż pożarna, dł. 47 cm 4     

143 
Pojemnik na 
klocki 

Pudło plastikowe z pokrywą pojemność 55 
l, wym. 59x40x47 cm 8     

Razem netto   

VAT   

Brutto   
 

 

  

dnia, ............................................... Podpisano 

 

....................................................... 
                                                                                                                          (upoważniony przedstawiciel ) 

 
 

........................................................ 
                                                                                           (adres ) 
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Załącznik Nr 2 
....................................... 
(nazwa wykonawcy) 
 
....................................... 
(siedziba wykonawcy) 
....................................... 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 
 

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa i monta ż wyposa żenia Przedszkola 
Gminnego w Ole śnicy” 

 
Ja (imię i nazwisko)............................................................................................ 

jako upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 

………................................................................................................................. 

 

oświadczam, że spełniamy warunki, określone art.22 ust.1 ustawy, dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 
 
 
 

 

dnia, ............................................... Podpisano 

 

....................................................... 
                                                                                             (upoważniony przedstawiciel ) 

 
 

........................................................ 
                                                                                             (adres ) 
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Załącznik Nr 3  
....................................... 
(nazwa wykonawcy) 
 
....................................... 
(siedziba wykonawcy) 
....................................... 

 
WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW   

 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie 
L.p. Nazwa i adres 

Wykonawcy, 
który 

wykonywał 
dostawę 

Nazwa i przedmiot dostawy   Data 
wykonania 

(rozpoczęcie, 
zakończenie) 

Wartość 
całkowita 

brutto  

Nazwa i adres 
podmiotu, na 
rzecz którego 

dostawa została 
wykonana  

 
 
 
 

 
 

    

 
 
 
 

 
 

    

Uwaga: 
1. Należy załączyć dowody, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
2. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów to będzie 

zobowiązany złożyć w oryginale wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia uwzględniając zapisy pkt. 11 SIWZ (np. wg wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ). 

 
Uwaga: 
Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231 z dnia 19 lutego 2013 r.), są: 
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; 
3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

 

dnia, ............................................... Podpisano 

....................................................... 
                                                                                             (upoważniony przedstawiciel) 

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

                                                                                             (adres) 
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Załącznik Nr 4 
 
....................................... 
(nazwa wykonawcy) 
 
....................................... 
(siedziba wykonawcy) 
....................................... 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych 

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie: „Dostawa i monta ż wyposa żenia Przedszkola Gminnego 

w Oleśnicy” 

 
 
Ja (imię i nazwisko)............................................................................................................... 
 
jako upoważniony przedstawiciel  
 
wykonawcy ................................................................................................................................. 
 
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenia 

zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - 

Pzp. 

 
 
 
 
 
 
 
           
                                                                                     

 

dnia, ............................................... Podpisano 

 

....................................................... 
                                                                                             (upoważniony przedstawiciel ) 

 
 

........................................................ 
                                                                                             (adres ) 
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Załącznik Nr 5 
....................................... 
(nazwa wykonawcy) 
 
....................................... 
(siedziba wykonawcy) 
....................................... 
 
 

Lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochro nie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z pó źn. zm.) 
lub  

Informacja o tym, że Wykonawca nie nale ży do grupy kapitałowej 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa i monta ż wyposa żenia Przedszkola 
Gminnego w Ole śnicy”  

 
Ja (imię i nazwisko)............................................................................................ 

jako upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 

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

1) składam  list ę podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej:*  

L.p. Nazwa (firma), adres 

  

  

  

  

 

2) informuj ę, że nie nale żę do grupy kapitałowej* 

 
 

 

dnia, ............................................... Podpisano 

 

....................................................... 
                                                                                             (upoważniony przedstawiciel ) 

 
 

........................................................ 
                                                                                             (adres ) 

 
*) - należy przekreślić jeżeli nie dotyczy  
Uwaga:  
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreśli i nie wypełnieni pkt. 1 - Zamawiający przyjmie, że 
wiążącym jest oświadczenie zawarte w pkt. 2. 
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Załącznik Nr 6 
 

(do wykorzystania przez podmiot,  
z którego zasobów b ędzie korzystał wykonawca) 

 
 

....................................... 
(nazwa wykonawcy) 
 
....................................... 
(siedziba wykonawcy) 
....................................... 
 

OŚWIADCZENIE 
o oddaniu do dyspozycji niezb ędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówi enia 
 

zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) 
 
Ja(my), niżej podpisany(i), jako upoważniony(eni) przedstawiciel(e) reprezentowanego 

przeze mnie (przez nas) Podmiotu, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, 

oświadczam(y), że: 

w przypadku wyboru oferty wykonawcy .................................................................................... 
(dane wykonawcy składającego ofertę) 

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

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Dostawa i monta ż 

wyposa żenia Przedszkola Gminnego w Ole śnicy” zobowiązuję(my) się do oddania ww. 

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

……............................................................................................................................................. 
(wymienić rodzaj udostępnionych zasobów) 

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

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 

 

*) Jednocześnie oświadczam(y), że Podmiot, który reprezentuję(my) będzie brał udział                          

w realizacji części zamówienia.  

  

*) należy przekreślić jeżeli nie dotyczy  

 

dnia, ............................................... Podpisano 

 

....................................................... 
                                                                                             (upoważniony przedstawiciel ) 

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

                                                                                             (adres ) 
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Załącznik Nr 7 
 

PROJEKT UMOWY 
 
W dniu ………………….. r. w Oleśnicy pomiędzy Gminą Oleśnica zwaną dalej w umowie 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 
1) ……………………………………………  
przy kontrasygnacie  
2) …………………………………………… 
a  
………………………………………………………………………….…………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
1) ……………………………………………., 
2) ……………………………………………. 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), została 
zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego dostawy i montażu 
wyposażenie Przedszkola Gminnego w Oleśnicy. Szczegółowy zakres dostawy, oraz opis 
przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia oraz Oferta Wykonawcy. 
Dokumenty te stanowią integralne części niniejszej umowy. 
 

§ 2 
Realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę prowadzona będzie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą 
starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 
 

§ 3 
Termin zakończenia realizacji umowy: 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj.: 
…………………………. 
 

§ 4 
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto: ……………………… zł (słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………………………), 
zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: koszty pozyskania  
(zakupu, wyprodukowania), koszty transportu, montażu mebli oraz innych elementów 
opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 8 do SIWZ, oraz podatek VAT  
i inne koszty, których poniesienie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania 
przedmiotu umowy. 

3. Rozliczenie wartości przedmiotu umowy zostanie dokonane w oparciu o fakturę 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

4. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie zapłacona przez Zamawiającego w 
formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty 
dostarczenia faktury Zamawiającemu. 

 
§ 5 

Datę odbioru końcowego całego przedmiotu umowy strony ustalają w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
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§ 6 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości przedmiotu umowy, a w 

szczególności na jakość dostarczanych materiałów. 
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty bezusterkowego przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu umowy, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy: 
dokumenty gwarancyjne, atesty, certyfikaty jakości, dowody dopuszczenia do obrotu 
sprzętów i urządzeń. 
 

§ 7 
1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy, przez zapłatę kar umownych w wypadkach i wysokościach 
określonych poniżej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 
c) gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 4 ust. 1; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowanie na zasadach 
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z 
innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 

§ 8 
1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba że zmiana ta będzie 
dotyczyć terminu realizacji umowy. 

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy winny być dokonywane, pod rygorem nieważności, 
w formie pisemnego aneksu. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla 
Zamawiającego. 
 
 
  Z A M A W I A J Ą C Y:                                                    W Y K O N A W C A: 
 
 
 
………………………………………                                    …………………………………….. 
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Załącznik Nr 8 
 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiaj ący: Gmina Ole śnica 
Nazwa zamówienia: „Dostawa i monta ż wyposa żenia Przedszkola Gminnego                        

w Oleśnicy” 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
39160000-8 – Meble przedszkolne 
39130000-2 – Meble biurowe 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Gminnego w 
Oleśnicy zgodnie z poniższym zestawieniem. 
 
Lp. Nazwa Opis techniczny elementu Widok Ilość 

Ogród zimowy 

1 Kanapa duża 

Kanapa duża, kol. pomarańczowy, 
konstrukcja drewniana, wypełnienie z 
pianki, pokrowiec z mikrofibry, siedziska 
ustawione na metalowych nóżkach, 
wysokość siedziska 35 cm, wym. 
100x60cm  

4 

2 
Kanapa 
narożna 

Kanapa narożna z oparciem, kol. 
pomarańczowy, konstrukcja drewniana, 
wypełnienie z pianki, pokrowiec z 
mikrofibry, siedziska ustawione na 
metalowych nóżkach, wysokość siedziska 
35 cm, wym. 60x60 cm  

2 

3 Stolik z półką  

Kwadratowy stolik z półką pod blatem 
wykonany z płyty wiórowej w tonacji 
brzozy, na nóżkach, wym. 65x65 cm, 
wysokość 40 cm  

1 

4 Szafka 

Szafka uniwersalna Premium, kol. zielony, 
wyposażona w dużą szufladę z licznymi 
przegródkami w górnej części, dwie 
szuflady w dolnej części oraz duże 
przestzrenie pomiędzy szufladami i dwie 
boczne kieszenie, wym. 107x45x90 cm  

1 

Szatnia 

5  Szatnia 

Szatnia wykonana z płyty wiórowej w 
tonacji klonu, 5 modułów, wyposażona w 
półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka 
(listwa w kolorze), przegródki z haczykami 
na ubrania i worki, ażurową półeczkę na 
buty, wym. 108,5x50x130 cm  

20 
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 6 
Ławka bez 
oparcia 

Ławki szatniowe bez oparcia. Metalowy 
stelaż wykonany z rury o śr. 25 mm. 
Siedzisko z desek sosnowych, wym. 
160x32x44,5 cm  

2 

 7 Stolik 

Stolik kwadratowy, blat kol. klon, 
wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 
mm, wykończony obrzeżem PCV o gr. 2 
mm w kolorze blatu, z półką pod blatem, 
oparty na 4 nogach niklowanych, wym. 
60x60x60 cm  

1 

 8 Krzesło 

Krzesło P, stelaż z rury okrągłej o śr. 25 
mm w kolorze czarnym, siedzisko i 
oparcie tapicerowane, kol. czarny, wys. 46 
cm, szer. siedziska 45 cm  

4 

 9 
Tablica 
korkowa 

Tablica korkowa z drewnianą ramą, wym. 
100X200 cm  

5 

 10 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l  

2 

Sala zajęć – pomara ńczowa 

11  Zestaw mebli 

Zestaw mebli Łąka, dł. zestawu 3,45 m, 
wys. najwyższego elementu 2,27 m, w 
skład zestawu wchodzą: szafka z półkami, 
wys. 87 cm + barwna aplikacja; szafka z 
drzwiczkami, wys. 87 cm + barwna 
aplikacja; szafka z półkami, wys. 155 cm + 
barwna aplikacja; szafka z drzwiczkami, 
wys. 87 cm + barwna aplikacja; szafka z 
pojemnikiem na kółkach, wys. 42 cm + 
barwna aplikacja  

1 

 12 Szafa 

Szafa do kolekcji bajkowej, z półkami. W 
dolnej części szafka z przegrodą, w górnej 
części- bez przegrody; z drzwiami z płyty 
MDF w kolorze, laminowana, wym. 
75x40x158 cm  

1 

 13 
Stół 
(blat+nogi) 

Prostokątny blat w tonacji buku, wykonany 
z płyty laminowanej o gr. 18 mm, 
wykończony bukowym obrzeżem PCV o 
gr. 2 mm., wym. 120 x 74 cm. Nogi 
okrągłe z dokrętami (4 szt). 

 

 

5 
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 14 Krzesełko 

Krzesełka z siedziskiem i oparciem 
wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej 
o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury 
okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane 
siedzisko, nóżki wyposażone w stopki, 
zatyczki z tworzywa. Kol. żółty, wys.31 
cm, szer. 29 cm  

30 

 15 
Fotelik z 
pieskiem 

Kolorowy fotelik z pianki, pokryty tkaniną 
PCV nie zawierającą ftalanów, wym. 50x 
65 x 60 cm  

2 

 16 Dywan 

Dywan werbena, skład runa 100% PP 
heat-set frise przędza pojedyncza; z  
Certyfikatem Zgodności - tzn. Atestem 
Higienicznym, wym. 3x4m  

1 

 17 Biurko 

Biurko Vigo wykonane z płyty laminowanej 
o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończone 
obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 2 
szafki i szufladę, zamykane na zamek, 
wym. 130x60x76 cm  

1 

 18 

Szafka 
dekoracyjna 
Grzybek 

Szafka z półkami w kształcie grzybka, 
wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku 
i kolorowej płyty MDF, wym. 90x46x149 
cm  

1 

 19 Makatka 

Makatka pory roku liczymy z ruchomymi 
elementami przyczepianymi na rzepy, 
wykonane z weluru i pianki 
poliuretanowej, z oczkiem do zawieszania 
na ścianę oraz kieszenią, w której można 
umieścić wszystkie części ruchome 
makatki, wym. 100 x 120 cm, 10 szt. 
kwiatków, 10 szt. gruszek, 10 szt. jabłek, 
20 szt, listków, 20 szt. gwiazdek 
zimowych, ok. 20 szt. dodatkowych 
ruchomych elementów.  

1 

 20 

Piankowy 
kojec - 
kanapka 
trójkątna 

Materace kol. pomarańczowego,  
wykonane z pianki, pokryte tkaniną PCV, 
poszczególne elementy mogą być łączone 
za pomocą rzepów, dł. boku 74 cm, wys. 
oparcia 30 cm, grubość 6 cm  

6 
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 21 

Piankowy 
kojec - 
kanapka 
leżaczek 

Materace kol. pomarańczowy,  wykonane 
z pianki, pokryte tkaniną PCV, 
poszczególne elementy mogą być łączone 
za pomocą rzepów, dł. boku 74 cm, wys. 
oparcia 30 cm, grubość 6 cm  

1 

 22 

Piankowy 
kojec - 
kanapka 
kwadrat 

Materace kol. pomarańczowy,  wykonane 
z pianki, pokryte tkaniną PCV, 
poszczególne elementy mogą być łączone 
za pomocą rzepów, dł. boku 74 cm, 
grubość 6 cm  

1 

 23 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci zwierzątko, poj. 20 l, wym. 
26x26x39 cm  

1 

Sala zajęć – zielona 

24  Zestaw mebli 

Zestaw mebli Zoo, dł. zestawu 3,45 m, wys. 
najwyższego elementu 2,64 m; w skład 
zestawu wchodzą: szafka z półkami, wys. 
87 cm + barwna aplikacja; szafka z 
drzwiczkami, wys. 87 cm + barwna 
aplikacja; szafka z półkami, wys. 155 cm + 
barwna aplikacja; szafka z drzwiczkami, 
wys. 87 cm + barwna aplikacja; szafka z 
pojemnikiem na kółkach, wys. 42 cm + 
barwna aplikacja  

1 

 25 Szafa 

Szafa do kolekcji bajkowej, z półkami. W 
dolnej części znajduje się szafka z 
przegrodą, w górnej części- bez przegrody; 
z drzwiami z płyty MDF w kolorze, 
laminowana, wym. 75x40x158 cm  

1 

 26 
Zestaw mebli 
11 

W skład zestawu wchodzą: regał wysoki 
125cm (2 szt.), wyposażony w 6 półek z 
drzwiczkami, wykonany z płyty wiórowej; 
regał niski 115 cm (2 szt.), wyposażony w 6 
półek z drzwiczkami, wykonany z płyty 
wiórowej; drzwiczki do regałów - zielone (4 
szt.), drzwiczki do regałów - niebieskie (4 
szt.), drzwiczki do regałów - czerwone (4 
szt.), drzwiczki do regałów - pomarańczowe 
(4 szt.), drzwiczki do regałów - żółte (4 szt.), 
drzwiczki do regałów - brązowe (4 szt.), 
długość zestawu 277 cm  

1 
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 27 Biblioteczka 
Biblioteczka stojąca z białej płyty wiórowej, 
z żółtymi elementami, wym. 60 x 35 x 90 cm  

1 

 28 Kącik zabaw 

Kącik Zosi z lakierowanej płyty MDF. 
Zestaw składa się z 2 części, jednej, która 
tworzy blat, zlewozmywak i zmywarkę, i 
drugiej, wysuwanej, w której znajduje się 
pralka oraz kuchenka do pieczenia 
rozmaitych potraw, wym. 96 (po wysunięciu 
modułu) x 74,5 x 59 (94 z aplikacją) cm, 
wym. modułu 70,5 x 35 x 58 cm   

1 

 29 

Szafka 
dekoracyjna 
Jeż 

Szafka z półkami w kształcie jeża, 
wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku i 
kolorowej płyty MDF, wym. 100 x 39 x 124 
cm  

1 

 30 Kanapka 

Kolorowa kanapka Biedronka z pianki, 
pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, wym. 90 x 
56 x 65,5 cm, wys. siedziska 23,5 cm  

1 

 31 Biurko 

Biurka Vigo wykonane z płyty laminowanej 
o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończone 
obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 2 
szafki i szufladę, zamykane na zamek, 
wym. 130 x 60 x 76 cm  

1 

 32 
Stół 
(blat+nogi) 

Prostokątny blat w tonacji buku, wykonany z 
płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończony 
żółtym obrzeżem PCV o gr. 2 mm., wym. 
120x74 cm. Nogi okrągłe z dokrętami (4 szt)  

5 

 33 Krzesełko 

Krzesełka z siedziskiem i oparciem 
wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej 
o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej 
o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko, 
nóżki wyposażone w stopki, zatyczki z 
tworzywa. Kol. żółty, wys.31 cm, szer. 29 
cm  

30 

 34 Makatka 

Makatka las z weluru wypełniona gąbką w 
celu usztywnienia, elementy dekoracji 
zamocowane na stałe, mocowana do ściany 
za pomocą szlufek, wym. 130x77 cm  

1 

 35 Dywan 

Dywan łączka, skład runa 100% PP heat-
set frise przędza pojedyncza, z  
Certyfikatem Zgodności - tzn. Atestem 
Higienicznym, wym. 3x4m  

1 
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 36 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci zwierzątko, poj. 20 l, wym. 
26x26x39 cm  

1 

Sala zajęć – niebieska 

37  Zestaw mebli 

Zestaw Premium 7, w skład zestawu 
wchodzą: szafka z szufladami Premium 
duo w kolorze 1 szt., szafka z półkami 
Premium duo z regulowaną wysokością 
półek 1 szt., szafka narożna Premium w 
kolorze 1 szt., szafka Premium organizer 
1 szt., szafka Premium z przesuwanymi 
drzwiami w kolorze 1 szt., dł. zestawu 
5,30 m, wys. 90 cm,   

1 

 38 
Szafa 
wysoka 

Szafa wysoka Premium w kolorze, 
wyposażona w drzwiczki i półkę w górnej 
części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej 
części, wykonana z jasnej płyty wiórowej 
w odcieniu brzozy z trwałym obrzeżem 
PCV, połączona z kolorem. Szafki 
umieszczone na nóżkach, wym. 94 x 45 x 
189 cm  

1 

 39 
Szafka na 
pojemniki 

Szafka Premium duo na pojemniki w 
tonacji brzozy na plastikowe pojemniki, 
wym. 56,6 x 45 x 90 cm  

2 

 40 
Pojemniki do 
szafki  

Pojemniki dopasowany do szafek 
Premium, tabliczki w kolorach, poj. 5 l,  
wym. 36 x 25 x 10 cm  

24 

 41 
Tabliczka do 
pojemnika 

Tabliczka do pojemnika z podpisem 
zielona (6 sztuk), pomarańczowa (6 sztuk) 
tabliczki wymiarem dopasowane do 
pojemnika, wym. 9 x 7,5 cm  

4 

 42 Kącik zabaw 

Kącik Zosi z lakierowanej płyty MDF. 
Zestaw składa się z 2 części, jednej, która 
tworzy blat, zlewozmywak i zmywarkę, i 
drugiej, wysuwanej, w której znajduje się 
pralka oraz kuchenka do pieczenia 
rozmaitych potraw, wym. 96 (po 
wysunięciu modułu) x 74,5 x 59 (94 z 
aplikacją) cm, wym. modułu 70,5 x 35 x 58 
cm   

1 

 43 Siedzisko 

Siedzisko Majka obszyte trwałą tkaniną 
PCV, w różnych kolorach, wym. 1 
elementu 77 x 45 x 35 cm, 2,75 kg; 
siedziska można ułożyć w koło lub węża  

8 

 44 Stolik 

Stolik duży z pianki, kol. niebieski, pokryty 
wytrzymałą tkaniną PCV, wym. 78 x 68 x 
24 cm  

1 
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 45 

Szafka 
dekoracyjna 
Grzybek 

Szafka z półkami w kształcie grzybka, 
wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku 
i kolorowej płyty MDF, wym. 90x46x149 
cm  

1 

 46 
Stół 
(blat+nogi) 

Prostokątny blat w tonacji buku, wykonany 
z płyty laminowanej o gr. 18 mm, 
wykończony niebieskim obrzeżem PCV o 
gr. 2 mm., wym. 120 x 74 cm. Nogi 
okrągłe z dokrętami (4 szt.)  

5 

 47 Krzesełko 

Krzesełka z siedziskiem i oparciem 
wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej 
o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury 
okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane 
siedzisko,nóżki wyposażone w stopki, 
zatyczki z tworzywa. Kol. żółty, wys.31 
cm, szer. 29 cm  

30 

 48 Biurko 

Biurka Vigo wykonane z płyty laminowanej 
o gr. 18 mm w tonacji buku lub brzozy, 
wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. 
Wyposażone w 2 szafki i szufladę, 
zamykane na zamek, wym. 130 x 60 x 76 
cm  

1 

 49 Makatka 

Makatka  Domek 4 Pór Roku wykonana z 
miękkiej i lekkiej tkaniny wypełnionej gąbką, z 
elementami ruchomymi  przyczepionymi za 
pomocą rzepów, w tym 4 części dwustronne: 
korona drzewa - po lewej stronie ozdobiona 
jest wiosennymi kwiatami, po prawej znajdują 
się zielone liście i ruchome elementy: 5 
jabłuszek oraz 10 żółtych liści, choinka - po 
lewej stronie jest gładka, po prawej ozdobiona 
świąteczną dekoracją, dwie części trawy - po 
lewej stronie zielona z kwiatami, po prawej 
biały śnieg, oprócz wyżej wymienionych 
elementów w komplecie: 12 miesięcy, 12 cyfr, 
7 dni tygodnia, 4 pory roku, 4 lalki, 4 chmurki, 
wiatr, słoneczko i kotek, który jest wskaźnikiem 
temperatury, kieszeń, w której można schować 
zbędne elementy.  Do ściany mocowana za 
pomocą szlufek, wym. 136 x 90 cm  

1 

 50 Dekoracja 
Dekoracja Słońce i chmurki wykonana z 
gąbki obszytej dzianiną, 2 chmurki, słońce  

1 

 51 Dywan 

Dywan o jednolitym kolorze (niebieski), 
skład runa 100% PP heat-set frise 
przędza pojedyncza, z  Certyfikatem 
Zgodności - tzn. Atestem Higienicznym, 
wym. 3x4m (Niebieski)  

1 
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 52 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci zwierzątko, poj. 20 l, wym. 
26x26x39 cm  

1 

Sala multimedialna 

53  Zestaw mebli 

Zestaw mebli Premium 4, w skład zestawu 
wchodzą: szafka z półkami Premium duo 
z regulowaną wysokością półek 2 szt., 
wym. 94x45x90 cm; szafka z szufladami 
Premium duo 2 szt., wym. 94x45x90 cm; 
szafa wysoka Premium wyposażona w 
drzwiczki i półkę w górnej części oraz 2 
półki i drzwiczki w dolnej części 1 szt., 
wym. 94x45x189 cm; szafka wisząca 
Premium 4 szt., wym. 94,2x35x40 cm; 
drzwiczki do szafki wiszącej 2 szt,wym. 
39,5x35,4 cm; dł. zestawu 476 cm, 
skrzynie mebli mocowane na nóżkach z 
możliwością regulacji wysokości   

1 

 54 
Szafka na 
pojemniki 

Szafka Premium duo na pojemniki w 
tonacji brzozy na plastikowe pojemniki, 
wym. 56,6 x 45 x 90 cm, skrzynia mebli 
mocowana na nóżkach z możliwością 
regulacji wysokości  

2 

55 
Pojemniki do 
szafki  

Pojemniki dopasowany do szafek 
Premium, tabliczki w kolorach, poj. 5 l,  
wym. 36 x 25 x 10 cm  

30 

 56 
Tabliczka do 
pojemnika 

Tabliczka do pojemnika z podpisem 
zielona (6 sztuk), pomarańczowa (6 sztuk) 
tabliczki wymiarem dopasowane do 
pojemnika, wym. 9 x 7,5 cm   

5 

 57 
Szafa 
wysoka 

Szafa wysoka Premium kol. zielony, 
wyposażona w drzwiczki i półkę w górnej 
części oraz 8 szuflad w dolnej części, 
wykonana z jasnej płyty wiórowej w 
odcieniu brzozy z trwałym obrzeżem PCV, 
połączona z kolorem zielonym. Szafki 
umieszczone na nóżkach, wym. 94 x 45 x 
189 cm  

1 

 58 Biurko 

Biurka Premium wykonane z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji 
brzoza, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm 
z kolorowymi elementami z płyty MDF. 
Wyposażone w szafkę na zamek i 
szufladę, wym. 110 x 70 x 74 cm  

1 

 59 Krzesełko 

Krzesełka z siedziskiem i oparciem 
wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej 
o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury 
okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane 
siedzisko,nóżki wyposażone w stopki, 
zatyczki z tworzywa, wys. 26 cm, szer. 
27,5 cm  

5 
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 60 Biblioteczka 

Biblioteczka stojąca Premium, kol. 
pomarańczowy, wykonana z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, 
wykończona obrzeżem o gr. 2 mm, z 
kolorowymi elementami z płyty MDF, 
wyposażona w pojemniki na książki z 
przegródkami, wym. 81,5 x 38 x 55 cm  

1 

 61 Pufy 

Pufy do biblioteczki Premium, pokryte 
trwałą tkaniną PCV, szt. 2, kol. 
pomarańczowy, wym. 36x36x28  

1 

 62 Kanapa  

Kanapa wypoczynkowa Premium 
powleczona miękką tkaniną (mikrofazą) w 
kol. pomarańczowym, na metalowych 
nóżkach, kanapa wklęsła i wypukła, wym. 
110x60x60 
  

2 

 63 

Szafka 
dekoracyjna 
Jeż 

Szafka z półkami w kształcie jeża, 
wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku 
i kolorowej płyty MDF, wym. 100 x 39 x 
124 cm  

1 

 64 Dywan 

Dywan o jednolitym kolorze (zielony), 
skład runa 100% PP heat-set frise 
przędza pojedyncza, z  Certyfikatem 
Zgodności - tzn. Atestem Higienicznym, 
wym. 3x4m  

1 

 65 Makatka 

Makatka Jabłoń, wykonana z miękkiej i 
lekkiej tkaniny wypełnionej gąbką, z 
elementami ruchomymi  przyczepionymi 
za pomocą rzepów, wym. 130x80 cm   

1 

 66 Parawan 

Parawan kol. pomarańczowy, ze stelażem 
wykonanym z drzewa, wym. 92x39,5x76,5 
cm  

1 

 67 Kącik zabaw 

Kącik Hani z lakierowanej płyty i kolorowej 
płyty MDF. Zestaw składa się z szafki z 
mikrofalówką wym. 38x33,2x74cm, pralki 
wym. 38x33,2x63cm, kuchenki wym. 
53x33,2x68,6cm, lodówki wym. 
38x33,2x100cm  

1 

 68 Stolik z półką  

Kwadratowy stolik z półką pod blatem, 
wykonany z płyty wiórowej w tonacji 
brzozy, na nóżkach. Wym. 65x65cm, 
wysokość 40cm  

1 
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 69 
Tablica 
korkowa 

Tablica korkowa z drewnianą ramą, wym. 
100X200 cm  

2 

 70 
Nadstawka 
do regału 

Nadstawka do regału wyposażona w 1 
półkę, wykonana z płyty wiórowej w 
tonacji brzozy, wym. 83x35x50 cm  

1 

 71 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci zwierzątko, poj. 20 l, wym. 
26x26x39 cm  

1 

Pokój nauczycielski 

72  Zestaw mebli 

Zestaw Expo 2 składa się z: szafki 
średniej 1 szt., wym. 76x40x115 cm; 
regału średniego 2 szt., wym. 76x38x115 
cm; regału średniego z szafką 1 szt., wym. 
76x40x115 cm; regału narożnego 
średniego 1 szt., wym. 38x38x115 cm; kol. 
buk, dł. zestawu 3,42 m  

1 

 73 Biurko 
Biurko Vigo z szafką i szufladą zamykaną 
na zamek, kol. buk, wym. 120x60x76 cm  

1 

 74 
Szafa 
ubraniowa 

Szafa ubraniowa głęboka wykonana z 
płyty laminowanej o gr. 18 mm, 
wyposażona w półkę na kapelusze oraz 
drążek na wieszaki ubraniowe, w kol. buk, 
wym. 76x53x185 cm  

1 

 75 

Szafa 
wysoka z 
witryna 

Szafa wysoka z witryną w ramie 
aluminiowej w górnej części oraz pełnymi 
drzwiami w dolnej części, wykonana z 
płyty laminowanej o gr. 18 mm, kol. buk, 
wym. 76x40x185cm  

1 

 76 
Komoda 
wysoka 

Komoda wysoka z szafką i półką 
wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 
mm, kol. buk, wym. 76x40x185cm  

1 
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 77 
Krzesło 
konferencyjne 

Krzesło konferencyjne ISO Chrom, stelaż 
wykonany z rury płasko-owalnej, 
chromowanej, siedzisko i oparcie 
tapicerowane, kol. czarny, wys. 47 cm  

16 

 78 Stół  

Stół konferencyjny stabilny, wykonany z 
płyty meblowej, prostokątny z 
zaokrąglonymi rogami, kol. buk, stelaż 
rura okrągła chrom, wym. 300x100x75 cm  

1 

 79 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l  

1 

 80 

Kosz na 
śmieci 
ażurowy 

Kosz na śmieci metalowy, ażurowy, poj. 
ok. 20 l  

1 

Pokój logopedy 

 81 Regał niski 

Regał otwarty z 6 półkami (z dwoma 
półkami i przegrodami), wykonany z płyty 
laminowanej, kol. buk, wym. 72x34x113 
cm  

1 

 82 Komoda 

Komoda wysoka z sześcioma szufladami i 
witryną, wykonana z płyty laminowanej, 
kol. buk, wym. 72x34x185 cm, szuflady 
wym. 31x34x20 cm, półki wym. 31x34x35 
cm  

1 

 83 Lustro 

Lustro do ćwiczeń logopedycznych, 
nietłukące się lustro w ramie ze sklejki w 
kolorze buku, wym. 60x120 cm 

  
 

1 

 84 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l  

1 

Pokój biurowy 1 

85  Szafa  

Szafa biurowa wykonana z płyty 
laminowanej, drzwi przesuwane, 
zamykane na zamek; kol. olcha, wym. ok. 
400x250x40 cm (szer., wys., gł.), z 5 
półkami w każdym segmencie  

1 

 86 Biurko 

Biurko w kształcie litery L, kol. olcha, 
wykonane z płyty meblowej, wym. 
150x110cm, szerokość 80cm (dłuższy 
blat) 60cm (krótszy blat), z dostawką z 
szufladami o wym. 60cm x 40cm, 
wyposażone w szufladę na klawiaturę, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem   

1 
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 87 
Fotel 
obrotowy 

Fotel obrotowy-kubełkowy  tapicerowany 
skórą dwoinową, lakierowaną, kol. czarny, 
fotel z mechanizmem TILT  

1 

 88 Krzesło 

Krzesło P, stelaż z rury okrągłej o śr. 25 
mm w kolorze czarnym, siedzisko i 
oparcie tapicerowane, kol. Czarny, wys. 
46 cm, szer. siedziska 45 cm  

2 

 89 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l  

1 

 90 

Kosz na 
śmieci 
ażurowy 

Kosz na śmieci metalowy, ażurowy, poj. 
ok. 20 l  

1 

Pokój biurowy 2 

91  Szafa 

Szafa wykonana z płyty laminowanej w 
tonacji olchy, o gr. 18mm, wyposażona  w 
metalowe nóżki w kolorze aluminium, w 
drzwiach metalowe uchwyty oraz zamki, 
wym. 80x35x180,1cm   

2 

 92 Szafa 

Szafa wykonana z płyty laminowanej w 
tonacji olchy, o gr. 18mm, wyposażona  w 
metalowe nóżki w kolorze aluminium, w 
drzwiach metalowe uchwyty oraz zamki, 
wym. 80x35x76cm   

1 

 93 Biurko 

Biurko w kształcie litery L, kol. olcha, 
wykonane z płyty meblowej, wym. 
150x110cm, szerokość 80cm (dłuższy 
blat) 60cm (krótszy blat), z dostawką z 
szufladami o wym. 60cm x 40cm, 
wyposażone w szufladę na klawiaturę, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem  

1 

 94 
Fotel 
obrotowy 

Fotel obrotowy-kubełkowy  tapicerowany 
skórą dwoinową, lakierowaną, kol. 
czarnym, fotel z mechanizmem TILT  

1 

 95 Krzesło 

Krzesło P, stelaż z rury okrągłej o śr. 25 
mm w kolorze czarnym, siedzisko i 
oparcie tapicerowane, kol. Czarny, wys. 
46 cm, szer. siedziska 45 cm  

1 

 96 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l  

1 
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 97 

Kosz na 
śmieci 
ażurowy 

Kosz na śmieci metalowy, ażurowy, poj. 
ok. 20 l  

1 

 98 
Wieszak na 
ubrania Wieszak na ubrania stojący, kol. czarny  

1 

Gabinet dyrektora 

99  
Szafa 
Barcelona 2 

Szafa biurowa, czterodrzwiowa,   
wykonana z płyty laminowanej w kol. 
calvados, o gr. 18mm, na cokole, w 
drzwiach metalowe uchwyty oraz zamki, 
wym. 178x80x42cm   

1 

 100 
Szafa 
Barcelona 3 

Szafa dwudrzwiowa w dolnej części, w 
górnej – witryna, wykonana z płyty 
laminowanej w kol. calvados, o gr. 18mm, 
na cokole, w drzwiach metalowe uchwyty 
oraz zamki, wym. 178x80x42cm  

 

1 

101  
Szafa 
Barcelona 4 

Szafa biurowa, czterodrzwiowa z półką 
pomiędzy górnymi a dolnymi drzwiczkami, 
wykonana z płyty laminowanej w kol. 
calvados, o gr. 18mm, na cokole, w 
drzwiach metalowe uchwyty oraz zamki, 
wym. 178x80x42cm   

1 

 102 
Szafa 
Barcelona 7  

Szafa ubraniowa wyposażona w półkę na 
kapelusze oraz drążek na wieszaki 
ubraniowe, wykonana z płyty laminowanej 
w kol. calvados, o gr. 18mm, na cokole, w 
drzwiach metalowe uchwyty oraz zamki, 
wym. 178x45x58cm   

1 

 103 
Szafa 
Barcelona 15 

Szafa biurowa niska, dwudrzwiowa z 
półką, wykonana z płyty laminowanej w 
kol. calvados, o gr. 18mm, na cokole, w 
drzwiach metalowe uchwyty oraz zamki, 
wym. 109x80x42cm   

1 

104  
Szafa 
Barcelona 16 

Szafa biurowa niska, dwudrzwiowa, 
wykonana z płyty laminowanej w kol. 
calvados, o gr. 18mm, na cokole, w 
drzwiach metalowe uchwyty oraz zamki, 
wym. 109x80x42cm  

 

1 
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 105 
Biurko 
narożne 

Biurko w kształcie litery L, wykonane z płyty wiórowej-laminowanej     
o grubości  25mm w kolorze calvados, krawędzie oklejone obrzeżem 
PCV, z czterema szufladami jako kontener jezdny, posiadające 
wysuwaną podkładkę  na klawiaturę komputerową, półka pod 
klawiaturę na prowadnicach, głębokość półki około 38-40 cm, 
szerokość 60-50cm,        z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się 
klawiatury z półki, wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone listwą 
PCV, w blacie otwór na przewody od komputera, z tyłu biurka płyta 
maskująca z płyty wiórowej o wys. ok. 60 cm, front biurka 
zabudowany, wymiary zewn. biurka w rzucie poziomym w kształcie 
litery L: 160cm x 130cm, szerokość blatu 60cm, wysokość biurka 73-
75cm, określenie kształtu biurka po akceptacji            z 
Zamawiającym, fronty w kolorach jak szafka w kolorze calvados, 
krawędzie biurka zaokrąglone, kontener biurowy, wyposażony w 
cztery szuflady, wyposażone w mechanizm chroniący przed 
wypadaniem, z płyty laminowanej, ich wieńce górne oraz szuflady 
wykonane z płyty o grubości 18 mm, fronty szuflad wyposażone w 
poręczne uchwyty metalowe oraz zamki, oparty na kółkach 
tworzywowych posiadających hamulce, obrzeża oklejone listwą PCV, 
wymiar 58-60cm x 38-40cm x 58-60cm, fronty                   w kolorach 
jak szafka w kolorze calvados, w drugim narożniku biurka pod blatem 
pólka na segregatory w kolorze calvados z płyty laminowanej                       
o grubości 18 mm o wymiarach 60cm x 60cm; 

1 

 106 Stół 
Stół prostokątny wykonany z płyty MDF laminowanej, kol. calvados, 
wym. 160x70 cm, nogi drewniane 

1 

 107 

Krzesło 
konferencyjn
e 

Krzesło konferencyjne ISO Alu, stelaż 
wykonany z rury płasko-owalnej, 
aluminiowej, siedzisko i oparcie 
tapicerowane, kol. czarny, wys. 47 cm  

1 

 108 
Fotel 
obrotowy 

Fotel obrotowy-kubełkowy  tapicerowany 
skórą dwoinową, lakierowaną, kol. 
czarnym, fotel z mechanizmem TILT  

1 

 109 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l  

1 

 110 

Kosz na 
śmieci 
ażurowy 

Kosz na śmieci metalowy, ażurowy, poj. 
ok. 20 l  

1 

 111 
Wieszak na 
ubrania Wieszak na ubrania stojący aluminiowy  

1 

Szatnia dla pracowników biurowych 

112  Szafa 

Szafa ubraniowa z przegrodą, wykonana z 
płyty laminowanej o gr. 18 mm, 
wyposażona w półkę na kapelusze oraz 
drążek na wieszaki ubraniowe, w kol. 
olchy, wym. 76x53x185 cm  

4 
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 113 Szafa 

Szafa ubraniowa głęboka wykonana z 
płyty laminowanej o gr. 18 mm, 
wyposażona w półkę na kapelusze oraz 
drążek na wieszaki ubraniowe, w kol. 
olchy, wym. 45x53x185 cm  

2 

 114 Krzesło 

Krzesło P, stelaż z rury okrągłej o śr. 25 
mm w kolorze czarnym, siedzisko i 
oparcie tapicerowane, kol. Czarny, wys. 
46 cm, szer. siedziska 45 cm  

4 

 115 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l  

1 

Szatnia dla pracowników kuchni 

116  Szafa 

Szafa ubraniowa metalowa 
dwumodułowa, z przegrodą, wym. 
180x80x49 cm 

 

2 

 117 Krzesło 

Krzesło P, stelaż z rury okrągłej o śr. 25 
mm w kolorze czarnym, siedzisko i 
oparcie tapicerowane, kol. Czarny, wys. 
46 cm, szer. siedziska 45 cm  

2 

 118 
Kosz na 
śmieci 

Kosz na śmieci metalowy, pedałowy, poj. 
ok. 20 l  

1 

Łazienki  

119  
Stolik na 
kubeczki  

Mobilny stolik do przechowywania 
kubeczków i ręczników, blat i półka 
wykonane z płyty laminowanej HPL o gr. 
10 mm, wieniec stolika ze sklejki 
brzozowej, lakierowanej o gr. 18 mm, 
stelaż z rury o śr. 32 mm, malowanej 
proszkowo, kółka wyposażone w hamulce, 
wym. 86x53x65 cm 

  
 

3 

 120 
Plastikowy 
kubek Plastikowy kubek o śr. 9 cm, wys. 12 cm 

  
 

80 
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 121 
Szafa 
gospodarcza 

Szafa na środki czystości i sprzęt 
porządkowy o stabilnej konstrukcji, 
wykonana z blachy stalowej pokryta farbą 
proszkową, drzwi dwuskrzydłowe, 
wyposażone w wywietrzniki, zamykane 
zamkiem kluczowym, w lewej części 
znajdują się 4 półki, w prawej drążek na 
ubrania oraz uchwyt na narzędzia do 
sprzątania, wym. 60x49x180 cm. Szafa 
gospodarcza ma wydzieloną komorę w 
kształcie litery „L” i jedną komorę 
skrytkową o wym. 26x29x49 cm i trzy 
komory skrytkowe o wym. 33x29x49 cm,  

  
  

3 

 122 
Kosz na 
śmieci 

Kosz swing maxi, poj. 50 l, wym. 
40,3x30,9x58,5 cm   

4 

 123 
Dozownik na 
mydło 

Dozownik mydła w płynie, pojemność 
zbiornika 400 ml, w kolorze białym, 
okienko do kontroli poziomu mydła kol. 
ciemnoszary, wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, 
wym.: szer. 9,0 cm, wys. 19 cm, gł. 9,8 cm   

12 

 124 
Pojemnik na 
papier duży 

Pojemnik na papier toaletowy, wykonany z 
tworzywa ABS, w kolorze białym, okienko 
do kontroli ilości papieru w pojemniku 
ciemnoszare, dostosowany do papieru o 
maksymalnej średnicy roli 26 cm 

  

7 

 125 
Pojemnik na 
papier mały 

Pojemnik na papier toaletowy, wykonany z 
tworzywa ABS, w kolorze białym, okienko 
do kontroli ilości papieru w pojemniku 
ciemnoszare, dostosowany do papieru o 
maksymalnej średnicy roli 16 cm 

9 

 126 

Pojemnik na 
ręczniki 
papierowe 

Pojemnik na pojedyncze ręczniki 
papierowe, pojemność do 250 szt. 
ręczników, w kolorze białym, wykonany z 
tworzywa ABS, okienko do kontroli ilości 
ręczników w pojemniku ciemnoszare   

12 

127  
Kosz na 
śmieci Kosz swing, poj. 15 l,  

 

6 

 128 
Kosz na 
śmieci Kosz swing, poj. 25 l 

6 
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 129 
Szczotka do 
WC 

Szczotka do WC, duża, wolnostojąca 
szczotka toaletowa w dyskretnym 
pojemniku z ociekaczem, szczotka w 
całości wykonana z wysokiej jakości 
polipropylenu   

15 

Pozostałe  

130  
Szafka na 
klucze 

Wykonana z blachy stalowej konstrukcja 
zgrzewana zamykana na zamek kluczowy 
w zestawie komplet śrub z kołkami do 
mocowania, malowana proszkowo na 
kolor popielaty, dane techniczne: liczba 
wieszaków na klucze: 60, wymiary 
gabarytowe: 350x 420x60mm, 
wyposażenie standardowe: haczyki 
mocowane na stałe, drzwiczki pełne 
metalowe  

1 

 131 
Wózek 
serwisowy 

Wózek serwisowy typu combi, metalowy, 
chrom na kółkach, 2 wiadra 18 litrowe, 
wyciskarka do mopa, uchwyt do worków 
120 l., 3 kuwety, 2 wiadra 6 litrowe  

1 

 132 
Tablica 
ogłoszeń 

Gablota wykonana z profilu aluminiowego, 
wkład korkowy, drzwiczki przesuwane ze 
szkła ESG, zamykane na kluczyk, tył 
gabloty wzmocniony blachą ocynkową, 
rama wykonana z profilu aluminiowego, 
wykończona narożnikami, wym. 141x101 
cm   

1 

 133 
Waga do 30 
kg 

Waga do 30 kg, pojedynczy wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny, szalka ze stali 
nierdzewnej, wielokrotne tarowanie, 
zasilanie bateryjne lub zasilanie sieciowe 
(6 baterii R20/230V)  

1 

 134 
Waga do 5 
kg 

Waga do 5 kg, pojedynczy wyświetlacz, 
szalka ze stali nierdzewnej, wielokrotne 
tarowanie, zasilanie bateryjne  

1 

 135 
Zegar 
ścienny 

Zegar okrągły z cyframi arabskimi, 
średnica min. 26 cm, satynowy, tarcza kol. 
biały, cyfry kol. czarny  

5 

 136 
Wózek na 
piłki 

Wózek na piłki zamykany, konstrukcja 
wózka wykonana z rurek stalowych 
lakierowanych proszkowo i wyposażona w 
4 obrotowe kółka, maksymalne obciążenie 
60 kg, wym. 98x110x54 cm, gł. 70 cm  

1 

 137 
Stojak na 
rowery 

Stojak na rowery ocynkowany, odporny na 
działania czynników atmosferycznych, 
przeznaczony na 5 rowerów  

2 

Zabawki  

138  
Wózek 
gondola 

Wózek z gondolą  wykonany z dobrej 
jakości materiałów w pastelowych 
kolorach , wym. 58x38x61 cm 

  
 

4 
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 139 Lalka 
Lalka niemowlak chłopiec, dł. 38 cm, 
zestaw akcesoriów 

  
 

2 

 140 Lalka 
Lalka niemowlak dziewczynka, dł. 38 cm, 
zestaw akcesoriów 

2 

 141 
Zestaw 
obiadowy 

Duży zestaw obiadowy do zabawy, 4 
widelce, 4 noże, 4 łyżki, 4 kubki, 4 
głębokie talerzyki, 4 płaskie talerzyki, 
rondel  

  
 

1 

 142 Samochód  Samochód straż pożarna, dł. 47 cm   

4 

 143 
Pojemnik na 
klocki 

Pudło plastikowe z pokrywą pojemność 55 
l, wym. 59x40x47 cm 

  
 

8 

 
 
Zamawiający dopuszcza zmianę głównych wymiarów o 5%. 

 
Wykonawca dostarczone wyposażenie zamontuje w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie kolorystyki mebli przez 

Zamawiającego. 
Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz posiadać 

odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości. 
Przedmiot zamówienia objęty będzie 2-letnim okresem gwarancji, licząc od dnia 

przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru. W przypadku, gdy 
producent dostarczanych elementów nie gwarantuje okresu 24 miesięcy gwarancji, wówczas 
Wykonawca osobiście wydłuża okres gwarancji i w przypadku uszkodzenia elementów 
wyposażenia nie z winy Zamawiającego wykona naprawę na swój koszt. W przypadku 
udzielenia przez producenta gwarancji dłuższej niż wymagana przez Zamawiającego 
wówczas przyjmuje się gwarancję udzieloną przez producenta. 

Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, 
normy, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu 
wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych  
i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” 
z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej 
takie same jak wskazane w dokumentacji  technicznej.  Wykonawca, który oferuje produkty 
równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego.  
 
 
 
 

 


