
Ogłoszenie nr 538561-N-2020 z dnia 2020-05-11 r.  

Gmina Jerzmanowa: Wyposażenie nowo utworzonego przedszkola i żłobka gminnego w 

Jaczowie z podziałem na części. Część 1 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – meble. 

Część 2 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie - pomoce dydaktyczne, zabawki. Część 3 – 

Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – sprzęt kuchenny, naczynia, garnki i sztućce 

kuchenne. Część 4 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – środki czystości, sprzęt i 

artykuły porządkowe. Część 5 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – meble. Część 6 – 

Wyposażenie żłobka w Jaczowie - pomoce dydaktyczne, zabawki. Część 7 – Wyposażenie 

żłobka w Jaczowie – środki czystości, sprzęt i artykuły porządkowe. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 



zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jerzmanowa, krajowy numer identyfikacyjny 

39064734000000, ul. Lipowa  4 , 67-222  Jerzmanowa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, 

tel. 76 836 55 31, , e-mail sekretariat@jerzmanowa.com.pl, d.zabraniak@jerzmanowa.com.pl, 

faks 76 831 21 19.  

Adres strony internetowej (URL): www.jerzmanowa.com.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.bip.jerzmanowa.com.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.bip.jerzmanowa.com.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

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

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  



Tak  

Inny sposób:  

w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście  

Adres:  

Gmina Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie nowo utworzonego 

przedszkola i żłobka gminnego w Jaczowie z podziałem na części. Część 1 – Wyposażenie 

przedszkola w Jaczowie – meble. Część 2 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie - pomoce 

dydaktyczne, zabawki. Część 3 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – sprzęt kuchenny, 

naczynia, garnki i sztućce kuchenne. Część 4 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – 

środki czystości, sprzęt i artykuły porządkowe. Część 5 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – 

meble. Część 6 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie - pomoce dydaktyczne, zabawki. Część 7 – 

Wyposażenie żłobka w Jaczowie – środki czystości, sprzęt i artykuły porządkowe.  

Numer referencyjny: ZPFZ-I.271.4.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

7  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie nowo 

utworzonego przedszkola i żłobka w Jaczowie w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, 

sprzęt kuchenny, naczynia, garnki i sztućce kuchenne oraz środki czystości, sprzęt i artykuły 

porządkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 – wyposażenie 

przedszkola zawiera Załącznik nr 12 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 



Części 2 – wyposażenie przedszkola zawiera Załącznik nr 13 do SIWZ. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia dla Części 3 – wyposażenie przedszkola zawiera Załącznik nr 14 do 

SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 4 – wyposażenie przedszkola 

zawiera Załącznik nr 15 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 5 – 

wyposażenie żłobka zawiera Załącznik nr 16 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia dla Części 6 – wyposażenie żłobka zawiera Załącznik nr 17 do SIWZ. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 7 – wyposażenie żłobka zawiera 

Załącznik nr 18 do SIWZ. Część 1 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – meble. 

39161000-8 meble przedszkolne, 39000000-3 meble. Część 2 – Wyposażenie przedszkola w 

Jaczowie – pomoce dydaktyczne, zabawki.39162100-6 pomoce dydaktyczne, 37520000-9 

zabawki, 37521000-6 instrumenty muzyczne do zabawy, 37500000-3 gry i zabawki. Część 3 

– Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – sprzęt kuchenny, naczynia, garnki i sztućce 

kuchenne. 39221110-1 naczynia, 39223000-1 łyżki, widelce, 39241100-4 noże, 39221180-2 

naczynia do gotowania, 39221100-8 zastawa kuchenna. Część 4 – Wyposażenie przedszkola 

w Jaczowie – środki czystości, sprzęt i artykuły porządkowe. 42968200-1 maszyny wydające 

artykuły toaletowe, 34912100-4 wózki popychane, 39713430-6 odkurzacze, 33760000-5 

papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety, 39800000-0 środki 

czyszczące i polerujące, 39713210-8 pralki i suszarki. Część 5 – Wyposażenie żłobka w 

Jaczowie – meble. 39161000-8 meble przedszkolne, 39000000-3 meble. Część 6 – 

Wyposażenie żłobka w Jaczowie – pomoce dydaktyczne, zabawki. 39162100-6 pomoce 

dydaktyczne, 37500000-3 gry i zabawki, 37520000-9 zabawki. Część 7 – Wyposażenie 

żłobka w Jaczowie – środki czystości, sprzęt i artykuły porządkowe. 42968200-1 maszyny 

wydające artykuły toaletowe, 34912100-4 wózki popychane, 39713210-8 pralki i suszarki, 

39800000-0 środki czyszczące i polerujące, 33760000-5 papier toaletowy, chusteczki 

higieniczne, ręczniki do rąk i serwety. 1. Użyte w dokumentacji przetargowej symbole firm i 

znaki towarowe należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych 

materiałów. Wykonawcy swobodnie mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu 

określonych parametrów równoważnych. Materiały równoważne muszą być w ofercie 

wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez 

Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu 

zamówienia fotografie mają jedynie charakter przykładowy, co ma przybliżyć Wykonawcy 

opis przedmiotu zamówienia. Pierwszorzędne znaczenie ma opis przedmiotu zamówienia. 

Podane wymiary zabawek nie są ostateczne, Zamawiający dopuszcza (+/-) kilka 

centymetrów. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

montażu przedmiotu zamówienia. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i 

gotowych do użycia mebli, krzeseł, krzesełek, łóżeczek niemowlęcych, oraz pozostałego 

wyposażenia w pomieszczeniach, w których będą użytkowane. Montaż będzie polegał w 

szczególności na złożeniu ustawieniu lub powieszeniu, wypoziomowaniu poszczególnych 

elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia. 3. Zamawiający wymaga 

wyrobów fabrycznie nowych, wolnych od wad i obciążeń prawami osób trzecich. Wszystkie 

ich elementy powinny być przygotowane na intensywną eksploatację i w związku z tym 

muszą być wykonane w sposób gwarantujący trwałość. Wyposażenie lub wszystkie jego 

elementy składowe muszą spełniać wszystkie parametry i wymagania wyszczególnione przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz być dopuszczone do użytkowania i 

obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w 

zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania, w szczególności użytkowania ich przez dzieci, oraz 

muszą być dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Teren realizacji 

dostawy zlokalizowany jest w Gminie Jerzmanowa w miejscowości Jaczów. 5. Dostarczane 

wyposażenie winno posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty wymagane Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 



higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003.6.69 ze zm.). 

Jeżeli w dokumentacji nie jest wymieniony żaden właściwy standard, wyroby będą 

odpowiadać wymogom Polskich Norm i przepisów bezpieczeństwa stosowanych dla tego 

rodzaju wyrobów. Odpowiednie dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu w dniu 

dostawy. 6. Płyty, kleje i obrzeża PCV zastosowane do produkcji mebli muszą posiadać klasę 

higieniczną E1 – atest Państwowego Zakładu Higieny poświadczający spełnianie powyższych 

wymagań należy dostarczyć przed dostawą mebli. 7. Oferowane przedmioty zamówienia nie 

mogą być wykonane z materiałów (np. toksycznych – kwestia farb, lakierów, impregnatów, 

surowców, etc.), które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci w trakcie normalnego 

ich użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem. 8. Zakończenie robót nastąpi w momencie 

wykonania wszystkich czynności związanych z dostawą, montażem całego wyposażenia 

będącego przedmiotem zamówienia, jego ustawienia w poszczególnych pomieszczeniach, 

usunięcia opakowań oraz posprzątania sal, korytarzy i innych pomieszczeń, w których 

realizował przedmiot zamówienia zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz personelu 

przedszkolnego. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przedstawi komplet 

dokumentów odbiorowych (atesty, certyfikaty). 9. Wskazane w opisie przedmiotu 

zamówienia wymiary wynikają z powierzchni i układu istniejących pomieszczeń (rzuty 

obiektu w załączeniu). Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkiej zmiany wymiarów 

wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia o ile ona nie wpływa na funkcjonalność 

pomieszczeń. 10. Wskazane kolory zostały dobrane wg. Uznania Zamawiającego, możliwa 

jest ich niewielka zmiana co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 11. W odniesieniu do 

opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów odniesienia, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym, przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. 12. Przedstawione w SIWZ zdjęcia mają charakter poglądowy i mają 

jedynie zobrazować Wykonawcy w sposób ogólny przedmiot zamówienia, jaki ma zostać 

dostarczony w ramach przetargu. Tym samym fotografie te nie oznaczają w żadnym 

wypadku, że dokładnie taki, jak uwidoczniony na fotografii asortyment ma zostać 

Zamawiającemu dostarczony. Fotografie te mają jedynie charakter poglądowy, aby w 

sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia nie będzie wystarczający, zdjęcie mogło przybliżyć 

Wykonawcy rzecz, którą Zamawiający zamawia. Pierwszorzędne znaczenie ma zachowanie 

funkcji zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. 13. Gdy nazwy własne produktów, 

materiałów, urządzeń, sprzętu, opis techniczny, znaki towarowe lub pochodzenie przywołano 

w dokumentacji przetargowej, dodaje się słowo „lub równoważne”. 14. Podane w opisie 

wymiary mają charakter orientacyjny i wymagane jest wpisanie wyposażenia w rozmiary 

pomieszczeń lub obszaru, tym samym Zamawiający dopuszcza odchylenia do 5%. Odnośnie 

zabawek podane nazwy określają wymaganą funkcję zabawki, a imiona służą do 

zróżnicowania zabawek o podobnej funkcji. 15. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z 

prawem polskim. 16. Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na dostawę 

wyposażenia, wynosi minimum 24 miesiące. W okresie trwania gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia nieodpłatnego serwisu wyposażenia i zamontowanych 

urządzeń, mebli oraz ich nieodpłatnej wymiany / naprawy w okresie udzielonej gwarancji. 17. 

Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające (w języku polskim), że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów wszystkie deklaracje 

zgodności, atesty, certyfikaty, w tym certyfikatem CE. 18. Ostateczne wymiary elementów 

wykonanych na wymiar należy wymierzyć w naturze przed przystąpieniem do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 19. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć: 19.1 dokonanie 

wszelkich (wymaganych przepisami prawa i umową) uzgodnień związanych z realizacją 



przedmiotu zamówienia; 19.2 utrzymanie porządku w trakcie realizacji dostaw oraz 

systematyczne porządkowanie miejsc wykonania prac; 19.3 prowadzenie dostaw i usług w 

sposób bezpieczny; 19.4 natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i 

awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; 19.5 

pokrycie kosztów związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem wyposażenia lub obiektu w 

związku z prowadzonymi przez Wykonawcę dostawami i usługami; 19.6 nadzór nad 

mieniem; 19.7 zamontowanie i ustawienie w terminie 48 godzin od dostarczenia do placówek 

pełnego wyposażenia w tym mebli, meble muszą być złożone i ustawione w miejscach 

wskazanych przez personel przedszkolny; 19.8 dokonanie na własny koszt wywozu i 

utylizacji wszystkich opakowań oraz innych odpadów powstałych przy realizacji umowy; 

19.9 uporządkowanie miejsca i terenu po zakończeniu dostaw. 20. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia dostaw i usług zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przestrzegania 

zasad BHP, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych. 21. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi dostawami i 

usługami, w tym także i ruchem pojazdów. 22. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość 

wykonania dostaw i usług oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi normami, 

przepisami i SIWZ. 23. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 

wpływać na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca winien szczegółowo 

sprawdzić w terenie warunki wykonania dostaw i usług oraz uzyskać na swoją 

odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty obejmującej wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania przedmiotu, w sposób 

umożliwiający jego prawidłową eksploatację zgodnie z przeznaczeniem i oferowaną ceną. 24. 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część zamówienia. Złożenie przez 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty na daną część zamówienia spowoduje odrzucenie tych 

ofert złożonych na tą część zamówienia, na którą złożono więcej niż jedną ofertę. Każdy 

Wykonawca może złożyć oferty na wybraną przez niego ilość części. 25. Zaleca się by 

Wykonawca dokonał wizji w terenie i dokonał własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu 

dostawy wymaganego do osiągnięcia pełnego rezultatu i ujął je w cenie ofertowej. 26. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na jego rzecz własność 

elementów dostawy określonych co do ilości, rodzaju i parametrów w SIWZ i w opisie 

przedmiotu zamówienia. 27. Przed realizacją zamówienia Wykonawca zweryfikuje rozmiary 

pomieszczeń i przygotuje wizualizację ich aranżacji oraz przedstawi karty produktów wraz z 

próbkami kolorów do akceptacji Zamawiającego. 28. Wykonawca z tytułu należytej realizacji 

przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: dostawy do obiektu, montażu wyposażenia 

wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie. W szczególności z kosztami: dostarczenia, 

załadunku, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu 

(pierwsze uruchomienie) gwarancji jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu karty gwarancyjne). 29. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, 

że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące 

na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów 

produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że parametry techniczne tak wskazanych 

produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości 

produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest 

uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które 

posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do 

SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Składając ofertę 

zawierającą rozwiązania równoważne Wykonawca będzie zobowiązany podać nazwę 

materiału/urządzenia/sprzętu (typ, producent, wymiary), który oferuje oraz przedstawić w 

ofercie dokładny opis techniczny oferowanych produktów, podając ich parametry techniczne 



w odniesieniu do wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w dokumentacji 

przetargowej. 30. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt usunąć opakowania po dostarczeniu i montażu przedmiotu 

zamówienia oraz Wykonawca ma obowiązek posprzątania sal, korytarzy oraz innych 

pomieszczeń, w których realizował przedmiot zamówienia, a także teren przy obiekcie na 

którym realizowano dostawę nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia dostawy, 

montażu i ustawienia. 31. Zakończenie robót zostanie potwierdzone protokołem odbioru 

końcowego osobno dla Części 1-4 i Części 5-7 podpisanym przez Zamawiającego, Dyrektora 

placówki i Wykonawcę. 32. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo – finansowym. 33. Wykonawca dostarczy harmonogram 

rzeczowo – finansowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy uwzględniający terminy wskazane 

w SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 39161000-8  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

39000000-3 

39162100-6 

37520000-9 

37521000-6 

37500000-3 

39221110-1 

39223000-1 

39241100-4 

39221180-2 

39221100-8 

42968200-1 

34912100-4 

39713430-6 

33760000-5 

39800000-0 

39713210-8 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  



II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia: 2020-07-01   lub zakończenia: 2020-07-31  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
  2020-07-01  2020-07-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Dla Części 1 - Zamawiający wprowadza wymagania w zakresie 

spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty wykonał co 

najmniej dwie dostawy mebli do placówki oświatowej lub żłobka, o wartości co najmniej 90 

000,00 zł brutto każda. Dla Części 2 - Zamawiający wprowadza wymagania w zakresie 

spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty wykonał co 

najmniej dwie dostawy pomocy dydaktycznych i zabawek do placówki oświatowej lub 

żłobka, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda. Dla Części 3 - Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla Części 4 - Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla Części 5 - Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla Części 6 - Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla Części 7 – Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 



 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Zamawiający wymaga złożenia: 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2. oświadczenia Wykonawcy o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (Wykonawca składa 

zgodnie z ust. 3 niniejszego rozdziału SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o 

których mowa w rozdziale X ppkt 7.2.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: Wykaz dostaw wykonanych 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 określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 



których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy. Wykaz dostaw należy wypełnić zgodnie z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 

do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument 

ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ oraz niżej 

wymienione wypełnione dokumenty: 1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi – Załącznik nr 2 do SIWZ. Dokument składany w 

oryginale. Jeżeli treść oświadczenia będzie różna dla każdej z części Wykonawca składa dla 

każdej części osobne oświadczenie. 1.2 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a 

ust. 2 ustawy Pzp) zgodne z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Dokument składany w 

oryginale. (Dla każdej z części osobno). 1.3 Dokument, z którego wynika upoważnienie do 

reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument 

pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej 

pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z 

dokumentów ogólnie dostępnych w bazie CEIDG lub KRS. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.4 Kserokopia dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium dla Części 1 i dla Części 2 – jeżeli wadium zostało 

wniesione w innej formie niż pieniądz. Oryginał Wykonawca składa w odrębnej kopercie. 1.5 

Załącznik do formularza ofertowego (Załącznik 19-25 do SIWZ) w zależności od Części, na 

którą Wykonawca składa ofertę.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wadium wnosi 

się przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wadium jest wnoszone w formie przelewu na 

rachunek bankowy, musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. 1.1 Dla Części 1 – 2 500,00 zł (słownie: dwa i pół tysiąca zł 00/100). 1.2 Dla 

Części 2 – 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100). 1.3 Dla Części 3 – 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 1.4 Dla Części 4 – Zamawiający nie wymaga 

wniesienia wadium. 1.5 Dla Części 5 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 1.6 Dla 

Części 6 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 1.7 Dla Części 7 – Zamawiający 

nie wymaga wniesienia wadium. 1. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 



następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5 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. 3. W 

przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być 

gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem. Gwarancja powinna 

zawierać następujące elementy: 3.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 3.2 określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją; 3.3 kwotę gwarancji; 3.4 termin ważności gwarancji; 3.5 

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie: 

„Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu / Beneficjentowi całą 

kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez 

Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)” 4. Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy wnosić przelewem na konto Urzędu Gminy Jerzmanowa: Bank Spółdzielczy 

w Głogowie Oddział w Jerzmanowej 48 8646 0008 0000 0600 1906 0006. 5. Wadium 

wpłacone na konto Zamawiającego powinno mieć adnotację – nazwę przetargu. 7. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.1. odmówił podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2. nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.3. zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. 

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 7. 10. Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie 

wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 12. Zamawiający zwraca wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w 

przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp. 13. Jeżeli Wykonawca nie 

zabezpieczy oferty wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy to oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona. 14. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp to oferta Wykonawcy 

zostanie odrzucona. 15. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w 

formach, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 2.2-2.5 Wykonawca składa w odrębnej 

kopercie. Uwaga! Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca 

się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest 

wpłacanie wadium gotówką w banku zapewniającym bankową obsługę budżetu gminy 



Jerzmanowa. Wpłata gotówkowa nie spełnia wymogu ustawy Prawo zamówień publicznych – 

art. 45 ust.7 ustawy Pzp.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  



 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji i rękojmi 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji Nie  



Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przesłanek przewidzianych w 

art. 144 Pzp oraz następujących przypadków: 1) Zmiany terminu realizacji zamówienia: a) 

Poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego 

dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji; b) Poprzez jego 

przedłużenie ze względu na obiektywne przyczyny niezawinione przez Strony w tym również 

spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” np. pożar, zalanie itp.; We wskazanych powyżej 

przypadkach Strony obowiązane są wzajemnie się informować o zaistniałych okolicznościach 

wraz z ich szczegółowym opisaniem. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki 

umożliwiające dokonanie tej zmiany, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę; 2) Poprawy 

jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu 

zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności 

urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub 

zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego 

elementów oraz gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. W takim przypadku, 

Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w terminie obowiązywania 

Umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i 

wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie stosowne oświadczenie 

producenta. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej 

zmiany, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę; 3) Zaistnienia zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. W takim 

przypadku Strony winny się powiadomić (w terminie obowiązywania Umowy) o zaistniałej 

sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd 

konsekwencji, przedstawiając jednocześnie propozycję zmiany. W zależności od tego, czy 

zmiana wpływa na zapisy Umowy czy też wyłącznie na kwestie nie uregulowane w niej 

pisemnie, Zamawiający przygotuje odpowiednio Aneks do Umowy lub wyrazi pisemną zgodę 

na zmianę. 2. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają 

każdorazowo formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem 

zmian określonych w §5 ust. 5. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy 

w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni 

kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku odstąpienia od 

umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  



 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2020-05-25, godzina: 12:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane 

osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Dane te mogą 

dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), 

jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie 

Wykonawca przedkłada celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów 

Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu: - sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 4. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 

rozpowszechnieniem. 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 5.1 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jerzmanowa z siedzibą przy 

ul. Lipowej 4, 67-222 Jerzmanowa; 5.2 z inspektorem ochrony danych osobowych w 

Urzędzie Gminy Jerzmanowa można kontaktować się mailowo, iodags@iodags.pl ; 5.3 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 



przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu archiwizacji; 5.4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Gminy Jerzmanowa oraz osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 

97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy, jednocześnie dane osobowe będą przechowywane przez okres 

wynikający z kategorii archiwalnej akt: B5 (5 lat), B10 (10 lat). Okresy te dotyczą również 

Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie 

zawarto z tymi Wykonawcami umowy); 5.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych 

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 5.7 w 

odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 5.8 posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 

RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 

RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO 

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 5.9 nie przysługuje 

Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 7. Skorzystanie 

przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 8. Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania RODO, 

w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, 

przysługujących jej praw, oraz obowiązku podawania jej informacji, o których mowa w art. 

13 i 14. W imieniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest podać w formie pisemnej 

wszystkim osobom, których Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe w związku z 

realizacją niniejszego zamówienia, informacje wymienione w art. 13 i 14 RODO. Oryginały 

dokumentów Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 9. Jednocześnie Zamawiający 

przypomina o ciążącym na Pani / Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w 

związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od 

Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 

z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – meble. 



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zestaw szafek do Sali dla 4-latków – 1, Szafa wysoka z kolorowymii 

drzwiczkami - u góry i na dole – 1, Szafka w kształcie jeża – 1, Stolik prostokątny na matę – 

1, Szafka na poduszki – 2, Kolorowy zestaw szafek do sali dla 5-latków – 1, Krzesło 

obrotowe czarne – 6, Zestaw szafek i regałów do Sali dla 3-4- 5-latków – 2, Biurko z szufladą 

i zamykaną szafką – 2, Krzesełko do Sali dla 4- 5 i 6 latków w rozmiarze 3 – 75, Stolik 

kwadratowy do Sali dla 3-4-5-latków – 21, Nogi okrągłe z dokrętkami (4 szt.) rozm. 0-3 – 21, 

Szafka z klockami – 3, Quadro - szafka S na 4 szuflady na cokole – 1, Szuflada wąska 

jasnoróżowa – 2, Szuflada wąska szara – 2, Zestaw szafek do Sali dla 6 latków – 1, Szafka 

narożna- typu kącik z podświetleniem do Sali dla 6 latków – 1, Biurko z szafką i szufladą z 

jasnoróżowymi frontami - 1, Stolik kwadratowy na matę – wysoki – 1, Szafka w kształcie 

smoka – 1, Stół pochyły o wym.100x50 rozm. 5-6, 1os., stelaż aluminium, blat buk 

dopasowany do potrzeb wózka inwalidzkiego – 1, Regał z szufladami z kolorowymi frontami 

– 2, Zestaw sztani przedszkolnej dla co najmniej 25 dzieci – 4, Zaokrąglona ławka do szatni – 

2, Półokrągłe siedzisko z oparciem tapicerowane - 2, Regał wysoki -w kolorze klonu – 5, 

Szafa na pościel z przesuwanymi drzwiami – brzoza – 1, Stół prostokątny z 6 krzesłami rozm. 

3* - 10, Stół o wym. 80 x 80 z krzesłami jasnozielonymi rozm. 6* - 2, Szafa ubraniowa, kolor 

zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 4, Szafaz zamkiem i białymi dzrwiczkami oraz 

po środku z pólką - 1, Komoda z szufladami ze srebrnymi uchywtami – 1, Szafka z białym 

frontem na metalowych srebrnych nóżkach – 1, Biurko z szafką na klucz i szufladą z białymi 

frontami - 1, Blat kwadratowy biały – 2, Krzesełko z regulowaną wysokością na metalowym 

stelażu. – 8, Fotel 3 osobowy z obiciem w kolorze jasnoszarym – 1, Komoda wysoka z 

drzwiczkami – klon – 1, Regał z szafką dolną w kolorze klonu – 1, Szafa wysoka 

dwudrzwiowa w kolorze klonu - 1, Biurko w kolorze brzozy z szafką i szufladą zamykanymi 

na zamek -1, Krzesło ISO czarne – 1, Biurko lewe - kolor zostanie dookreślony na etapie 

zamówienia – 1, Osłona do biurka lewego w kolorze biurka – 1, Szafka pod biurkowa z 

szufladami – 1, Szafa zamykana na zamek, kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia 

– 4, Szafa ubraniowa, kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 2, Szafka średnia 

zamykana na drzwiczki na zamek, kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 1, Stół 

owalny, kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 1, Krzesło konferencyjne czarno - 

popielato - czarne – 8, Biurko proste, kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia - 1, 

Szafa średnia w kolorze klonu - 1, Szafa średnia z witryną, kolor zostanie dookreślony na 

etapie zamówienia – 1, Fotel beżowy – 2, Fotel gabinetowy Manager czarny – 1, Zestaw 

szafek do Sali dla 3-latków - 1, Szafka w kształcie misia - 1 ,Krzesło obrotowe czarne – 3, 

Zestaw szafek i regałów do Sali dla 3-latków – 1, Szafka w kształcie statku – 1, Szafka z 

klockami – 1, Zaokrąglona ławka do szatni – 2, Półokrągłe siedzisko z oparciem tapicerowane 

– 2, Szafa na pościel z przesuwanymi drzwiami – brzoza – 1, Stół prostokątny z 6 krzesłami 

rozm. 3* - 10, Stół o wym. 80 x 80 z krzesłami jasnozielonymi rozm. 6* - 2, Szafa ubraniowa, 

kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 4, Szafa z zamkiem i białymi 

drzwiczkami oraz po środku z półką - 1, Szafka z białym frontem na metalowych srebrnych 

nóżkach -1, Biurko z szafką na klucz i szufladą z białymi frontami – 1, Blat kwadratowy biały 

– 2, Krzesełko z regulowaną wysokością na metalowym stelażu. - 8, Fotel 3 osobowy z 

obiciem w kolorze jasnoszarym – 1, Komoda wysoka z drzwiczkami – klon – 1, Regał z 

szafką dolną w kolorze klonu – 1, Szafa wysoka dwudrzwiowa w kolorze klonu – 1, Biurko w 

kolorze brzozy z szafką i szufladą zamykanymi na zamek – 1, Krzesło ISO czarne – 1, Biurko 

lewe - kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 1, Osłona do biurka lewego w 

kolorze biurka – 1, Szafka pod biurkowa z szufladami – 1, Szafa zamykana na zamek, kolor 

zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 4, Szafa ubraniowa, kolor zostanie dookreślony 



na etapie zamówienia – 2, Szafka średnia zamykana na drzwiczki na zamek, kolor zostanie 

dookreślony na etapie zamówienia – 1, Stół owalny, kolor zostanie dookreślony na etapie 

zamówienia – 1, Krzesło konferencyjne czarno - popielato – czarne – 8, Biurko proste, kolor 

zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 1, Szafa średnia w kolorze klonu – 1, Szafa 

średnia z witryną, kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 1, Fotel beżowy – 2, 

Fotel gabinetowy Manager czarny – 1 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39161000-8, 39000000-3 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  2 Nazwa:  Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – pomoce dydaktyczne, zabawki. 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Tablica korkowa 90 x 120 cm – 6, Dywanik -mata edukacyjna z grafiką ulic 

miasta miasto- ulice -1, Kolorowe poduszki kwadratowe pakowane po 10 szt. – 2, Kolorowe 

poduszki kwadratowe pakowane po 20 szt. – 2, Dywan edukacyjny z nadrukiem grafiki 

miasta wym.4 x 5 m – 1, Straganik ze skrzyneczkami – 1, Kasa sklepowa – 1, Zestaw 

żywności, 120 el. - 2, Mini gruszka rehabilitacyjna - zielona - 6, Mini gruszka rehabilitacyjna 

– czerwona – 2, Mini gruszka rehabilitacyjna – szara – 2, Warsztat budowniczego – 3, Dywan 

Łączka 3 x 4 m – 1, Kamizelka odblaskowa dla malucha- rozm- 110-122 cm – 75, Wąż 

spacerowy z co najmniej 25 uchwytami - 2, Koparka – 2, Gigant śmieciarka dla chłopców – 3, 

Zestaw Straż pożarna z remizą – 3, Drewniany parking z akcesoriami- 2, Zestaw kolejowy- 

drewniane tory z pociągami i innymi akcesoriami - 129 elementów – 2, Zestaw zwierząt 

gospodarstwa domowego – 2, Zestaw edukacyjno-zabawkowy falsyfikatów banknotów - 2, 

Duży zestaw kuchenny- 2, Drewniany kącik kuchenny dla małej gosposi – 2, Drewniany 

domek dla lalek w zestawie z mebelkami i i lalkami- 2, Parawan z okienkiem – 3, Komplet 

pacynek z torbą - 3, Wózek z lalką - zestaw Amelii*- 2, Wózek typu spacerówka z bobasem 

dla małej mamy z lalką – 2, Lalka z zestawem toaletowym - 2, Lalka z zestawem lekarskim - 

2, Zestaw małego muzyka – 4, Zestaw podstawowy materiałów plastycznych dla 25 dzieci- 3, 

Magnetyczny mini labirynt -Zwierzątka domowe – 4, Magnetyczny mini labirynt -Wiosenne 

zwierzątka - 4, Puzzle edukacyjne 48 elementowe - Leśny alfabet – 2, Puzzle 70 elementowe- 

Odwiedzamy port- 2, Puzzle 108 elementowe dwustronne - Jurassic Park – 2, Puzzle 68 

elementowe KUBUŚ PUCHATEK - 2, Sznurowany but- 20, Klocki wafle mix 500 w kartonie 



– 2, Lalka gaworząca – 4, Logicze puzzle 3 w 1 – 2, Gra edukacyjna- PALUSZEK – 10, Gra 

edukacyjna – 4, Zabawka edukacyjna- BYSTRE OCZKO – 2, Quiz przyrodniczy z 

zagadkami – 2, Gra edukacyjna- Zagadki Smoka Obiboka – 2, Szafka z zestawem 

instrumentów – 1, Dywan jednokolorowy - niebieski do Sali dla 6 latków – 1, Zestaw- 

kuchnia z lodówką dla małej kucharki do Sali dla 6 latków – 1, Duży zestaw do gotowania – 

1, Słomki konstrukcyjne 800 elementów – 1, Domek drewniany dla lalek z wyposażeniem – 

1, Puzzle 100 elementowe ŚWIAT DINOZAURÓW – 1, Puzzle 100 elementowe MIKI – 1, 

Garaż z torem i pojazdami - 1, Dywan edukacyjny kwadratowy z nadrukiem ulic miasta – 1, 

Zestaw drewniany małego kolejarza – 1, Wózek spacerowy z lalką – 2, Lalka w salonie 

piękności – 1, Lalka typu bobas z akcesoriami – 1, Zestaw gotowości szkolnej - 1, Zestaw 

edukacyjny- Klocki Canoe ćwiczące pamięć – 2, Gra edukacyjna- Zgubione Znalezione – 1, 

Alfabet polski - pisany i cyfry – 1, Makatka na alfabet – 1, Pomoc edukacyjna- literki – 1, 

Podręcznik do ćwiczeń nauki czytania i pisania Skuteczne czytanie poprzez pisanie – 1, 

Magnetyczna mapa Polski – 1, Komplet magnesów do zastosowania na magnetycznej mapie 

Polski - 1, Komplet magnesów Parki narodowe w Polsce - 1, Makatka - piramida żywieniowa 

– 1, Gra edukacyjna- Moje pierwsze zasady ruchu – 1, Mini zegar - 25, Duże liczydło na 

stojaku – 1, Zabawka edukacyjna- Magiczne koło – woda – 1, Ciężarówka z formułą 1 – 1, 

Transporter z autami – 1, Zestaw autek dla chłopców – 1, Zestaw do prac plastycznych dla 6 

latka dla co najmniej 25 dzieci – 2, Magiczny Dywan z pakietem FUN- urządzenie 

interaktywne – 1, Łóżeczko dziecięce do leżakowania – 100, Wózek na łóżeczka na kółkach – 

4, Komplet pościeli z wypełnieniem – 100, Lustro logopedyczne - 1, Niezbędnik logopedy – 

1, Walizka logopedyczna – 1, Aplikacja edukacyjna na ścianę typu przesuwanka w kształcie 

steru statku – 1, Tablica korkowa 90 x 120 cm – 2, Zabawka modułowa tworząca tunel do 

przejścia dla dzieci – 1, Bujak Kurka – 1, Bujak kotek – 1, Basen z piłkami - 1, Materac do 

ćwiczeń gimnastycznych Wym.100 x 100 cm zielony – 1, Kasa sklepowa -2, Zestaw 

żywności, 120 el. – 2, Mini gruszka rehabilitacyjna – zielona – 2, Mini gruszka 

rehabilitacyjna – czerwona- 1, Zestaw zwierząt gospodarstwa domowego – 1, Zestaw 

edukacyjno-zabawkowy falsyfikatów banknotów – 1, Duży zestaw kuchenny – 1, Drewniany 

domek dla lalek w zestawie z mebelkami i i lalkami – 1, Parawan z okienkiem – 1, Komplet 

pacynek z torbą – 1, Wózek z lalką - zestaw Amelii* - 1, Wózek typu spacerówka z bobasem 

dla małej mamy z lalką - 1, Magnetyczny mini labirynt -Zwierzątka domowe- 2, 

Magnetyczny mini labirynt -Wiosenne zwierzątka – 2, Klocki wafle mix 500 w kartonie- 2, 

Lalka gaworząca - 2, Wózek na łóżeczka na kółkach – 4 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37520000-9, 37521000-6, 37500000-3 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji i rękojmi 40,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
3 Nazwa:  

Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – sprzęt kuchenny, naczynia, 

garnki i sztućce kuchenne. 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:URZĄDZENIE UV DO DEZYNFEKCJI JAJ – 1 szt, GARNKI WYSOKIE ZE 

STALI NIERDZEWNEJ Z potrójnym dnem , nienagrzewające się uszy, wzmocnione 

wielopunktowo nitami , z pokrywami. – 2 szt., GARNKI WYSOKIE ZE STALI 

NIERDZEWNEJ Z potrójnym dnem , nienagrzewające się uszy, wzmocnione wielopunktowo 

nitami , z pokrywami – 2 szt., GARNKI WYSOKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z 

potrójnym dnem , nienagrzewające się uszy, wzmocnione wielopunktowo nitami , z 

pokrywami, – 2 szt., GARNKI WYSOKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z potrójnym dnem , 

nienagrzewające się uszy, wzmocnione wielopunktowo nitami , z pokrywami.- 2 szt. poj ok 

9,0 L, GARNKI WYSOKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z potrójnym dnem , 

nienagrzewające się uszy, wzmocnione wielopunktowo nitami , z pokrywami, poj ok.12,9 L - 

1 szt., GARNKI WYSOKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z potrójnym dnem , 

nienagrzewające się uszy, wzmocnione wielopunktowo nitami , z pokrywami, poj. ok. 15,4 L 

- 2 szt., GARNKI WYSOKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z potrójnym dnem , 

nienagrzewające się uszy, wzmocnione wielopunktowo nitami , z pokrywami, poj. ok. 25,7 L 

- 1 szt., GARNKI WYSOKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z potrójnym dnem , 

nienagrzewające się uszy, wzmocnione wielopunktowo nitami , z pokrywami; poj. ok.. 36,6 l 

– 1 szt., GARNKI WYSOKIE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z potrójnym dnem , 

nienagrzewające się uszy, wzmocnione wielopunktowo nitami , z pokrywami; poj. 50,3 l – 1 

szt., MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA – WILK Wykonana z aluminium , lej i pojemnik 

na mięso ze stali nierdzewnej, zasilanie 230 V moc 750 W wydajność 200 kg /h – 1 szt., 

UBIJAK DO ZIEMNIAKÓW Wykonany ze stali nierdzewnej długości 80 cm – 1 szt., 

TŁUCZEK DO ROZBIJANIA MIĘSA Aluminiowy długości 26 cm masa 0,4 kg - 1 szt., 

TŁUCZEK DO ROZBIJANIA MIĘSA Stalowy z rączką z polietylenu masa 0,9 kg – 1 szt., 

UBIJAK DO PIANY Elastyczny długości 50 cm – 2 szt., CEDZAK Z UCHWYTAMI 

Wykonany ze stali nierdzewnej średnicy 410 mm z możliwością postawienia - 2 szt., 

CHOCHLA Wykonana ze stali nierdzewnej średnicy 12 cm długości 40 cm pojemność 0,5 l – 

3 szt., CHOCHLA Wykonana ze stali nierdzewnej średnicy 12 cm 3 szt., Średnicy 9 cm 

pojemności 0,20 l, DESKA DO KROJENIA grubość 20 mm wyposażone w gumowe nóżki o 

wymiarach 350 x 250 mm – 3 szt., DESKA DO KROJENIA grubość 20 mm wyposażone w 

gumowe nóżki o wymiarach 500 x 340 mm – 3 szt., TARKA SZEŚCIOKĄTNA Wykonana 

ze stali nierdzewnej wysokość 190 mm - 2 szt., SZUFELKA STALOWA Wykonana ze stali 

nierdzewnej bez ostrych krawędzi o pojemności 0,60 l - 2 szt., SZUFELKA STALOWA 

Wykonana ze stali nierdzewnej bez ostrych krawędzi o pojemności 1,00 l – 2 szt., ZESTAW 

PRZYBORÓW KUCHENNYCH MONOBLOK – wykonany ze stali nierdzewnej o długości 

przyborów 400 mm- w zestawie : chochla, widelec do przewracania, łyżka perforowana, 

łyżka do serwowania, ubijak do ziemniaków, łyżka do spaghetti, łyżka cedzakowa, łopatka do 

przewracania, wieszak – 2 kpl., PATELNIA STALOWA Wykonane ze stali nierdzewnej z 

potrójnym dnem i nie nagrzewającymi się rączkami, teflonowa – 2 szt. średnicy 24 cm, 

PATELNIA STALOWA Wykonane ze stali nierdzewnej z potrójnym dnem i nie 

nagrzewającymi się rączkami teflonowa o średnicy 36 cm – 2 szt., ZESTAW NOŻY 

KUCHENNYCH Kute wykonane ze stali chromomolibdenowej, utwardzane próżniowo z 



rękojeścią miękką (PTE) w kolorze czarnym : w zestawie : nóż do warzyw , nóż uniwersalny, 

nóż dekoracyjny, nóż do oddzielania kości, nóż do filetowania giętki, nóż do pieczywa, nóż 

szefa kuchni szeroki, nóż szefa kuchni wąski, widelec do mięs, nóż do szynki, stalka – 

ostrzałka, nóż barmański. 2 kpl., TALERZ GŁĘBOKI Porcelana , średnicy ok. 22 cm 

niedekorowany 120 szt., TALERZ PŁYTKI Porcelana , średnicy ok. 24 cm niedekorowany 

120 szt., TALERZ DESEROWY Porcelana, średnicy ok. 19 cm, niedekorowany 120 szt., 

KOMPLET SZTUĆCÓW sztućce przystosowane do dzieci przedszkolnych (widelec stołowy, 

łyżka stołowa, łyżeczka do herbaty); zaprojektowane specjalnie dla dzieci, zalecane dla 

alergików i uczulonych na nikiel, rozmiar dostosowany dla małych dzieci 100 szt./kpl., 

KOMPLET SZTUĆCÓW sztućce przystosowane do małych dzieci żłobkowych 25 dzieci 

(widelec stołowy, łyżka stołowa, łyżeczka do herbaty) zaprojektowane specjalnie dla dzieci, 

zalecane dla alergików i uczulonych na nikiel, rozmiar dostosowany dla małych dzieci 1 kpl., 

KOMPLET NACZYŃ Komplet naczyń kolorowych dla 25 dzieci. Jeden zestaw składa się z 

następujących elementów: talerz głęboki, płytki duży, płytki mały, miseczka mała deserowa, 

kubek. Naczynia możliwe do mycia w zmywarce. – 1 kpl., WÓZEK DWUPÓŁKOWY 

wysokość: 920 mm, głęboość: 540 mm, szerokość: 860 mmwózek 2 półkowy, materiał 

wykonania: stal nierdzewna, odległość między półkami min. 565 mm, maksymalny udźwig 

do 110 kg, posiada hamulce, kółka gumowe, polecane do powierzchni płaskich - 3 szt., 

ROZDRABNIACZ ODPADÓW Młynek rozdrabniacz odpadów ISE 75 moc silnika 0,75 KM 

1420 obrotów ze stali nierdzewnej wyłącznik pneumatyczny – 1 szt., MISKA miseczka 

obiadowa Ø 175 mm; H 45 mm; V 0,6l; wykonana ze szkła hartowanego, odporne na szok 

termiczny, przystosowane do mycia w zmywarkach i używania w kuchenkach 

mikrofalowych, nie absorbuje smaków i zapachów – 100 szt., KUBEK "poj. Ok. 0,25 L -

0,3,5L kubek ze szkła hartowanego, odporne na szok termiczny, przystosowane do mycia w 

zmywarkach i używania w kuchenkach mikrofalowych, nie absorbuje smaków i zapachów, 

sztaplowany" - 100 szt., NÓŻ DO KROJENIA CHLEBA I PIECZYWA 20 cm - 1 szt.; 25 cm 

- 1 szt.; 30 cm. -1 szt. ostrza noży wykonane są ze stali nierdzewnej, twardość ostrza 52 - 54 

HRC, wykonane są z kutego pręta stalowego, rękojeść dopasowana w sposób 

uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia - 3 szt., DZBANEK 

SZKLANY ok. 1,0 l dzbanek szklany przystosowany do mycia w zmywarce, profesjonalne 

szkło do gastronomii – 10 szt., TACA POLIESTROWA "530mm x 325 mm Rozmiar GN 1/1; 

poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym, granitowa gładka" – 10 szt., CZAJNIK 

BEZPRZEWODOWY – STALOWY "pojemność min. 1,7 l; moc 2200 W, Pojemność min: 

1.7 Płaska grzałka płytkowa Moc grzałki [W]: 2200 Wykonanie: Stal nierdzewna Obrotowa 

podstawa: Tak" – 2 szt., TERMOMETR ELEKTRYCZNY DO ŻYWNOSCI- SZPIKULEC 

temperatura -50 do 280°C, sonda 210 mm – 1 szt., KOSZ NA ŚMIECI pojemność 20 l 

mechanizm pedałowy umożliwia bezdotykowe otwieranie kosza, wkład wewnętrzny 

wykonany z tworzywa z uchwytem – 4 szt., OCIEKACZ DO SZTUĆCÓW - 2 

KOMOROWY Ociekacz przeznaczony do suszenia naczyń, wykonany z wytrzymałej stali w 

kolorze chrom – 7 szt., ZESTAW ZASTAWY STOŁOWEJ DO IMPREZ 

OKOLICZNOŚCIOWYCH NA 100 OSÓB "W zestawie zaplanowano kształt kwadratowy i 

prostokatny zastawy, porcelana biała przystosowano do mycia w zmywarkach 

gastronomicznych, bez zdobień, - 1 kpl., DZBANEK PLASTIKOWY Dzbanek z dużym 

wygodnym uchwytem i wylewką. Zawier szczelną pokrywę w pozycji „open” do nalewania 

lub „close” do przechowywania. Produkt wykonany z wysokiej jakości plastiku. # wym. 19 x 

13,1 x 23,6 cm - 6 szt., MISKA Miska 5,5 l o średnicy 320 mm ze stali nierdzewnej, 

wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej. 8 szt., MISKA - Miska kuchenna, 

stalowa, polerowana, średnica 400 mm, V 8 l - 8 szt., WAZA Waza ze stali nierdzewnej 3 l , 

wys. 13,7 cm, średnica 24,6 cm, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, nadaję się d 

mycia w zmywarce przemysłowej – 6 szt., CHOLEWKA DO WAZY Chochelka do wazy na 



zupę wykonana ze stali nierdzewnej o pojemności 0,1 L, średnica 8cm – 6 szt., KUCHENKA 

MIKROFALOWA 1 szt., Pojemniki - 2 szt., Pojemniki gastronomiczne o poj. ok. 25 L - 

2szt., Pojemniki gastronomiczne poj. 13 l – 2 szt., Pojemniki gastronomiczne poj. 6 l – 10 

szt., RĘKAWICE PIEKARNICZE 3 palce – 2 szt., ŁOPATKA DO RYB – 2 szt., 

SOSJERKA poj. ok. 0,5 l - 10 szt., SOSJERKA o poj. ok. 0,15 l – 2 szt., MIESZADŁO do 

kotła ze stali nieraz. – 1 szt., TACA chromowana z rantem ozdobnym,owalna o wym. ok. 

W=460, D=340 – 3 szt., WARNIK DO WODY - 1 szt., SZATKOWNICA DO WARZYW – 

1 szt., POJEMNIK NA ODPADKI - 1 kpl., SZCZYPCE DO CIASTA – 1 szt., PATELNIA 

Specjalistyczna do naleśników, Ø 250 - 2 szt., PATELNIA specjalistyczna Ø 200, h 60 - 2szt., 

NACZYNIE SPECJALISTYCZNE Gęsiarka żeliwna z pokrywką o poj. 6 l - 1 szt., 

OBIERACZKA DO WARZYW – reczna – 6 szt., MIKSER ręczny, do 11 l – 1 szt., SITKO 

metalowe z siatką - 1 szt., Sito ze stali nieraz - 2 szt., Ubijak piany ze stali nierdz. – 2 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39221110-1, 39223000-1, 39241100-4, 39221180-2, 

39221100-8 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
4 Nazwa:  

Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – środki czystości, sprzęt i 

artykuły porządkowe 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Podajnik ręczników 400 - szt. 9, Pojemnik na papier toaletowy - 16, Dozownik 

mydła w płynie o pojemności min 0,5l – 16, Kosz na pieluchy – duży – 2, lustro z 4 części do 

łazienek – 11, Lekki odkurzacz, wydajny, cichy i mocny – 3, pralka o załadunku 13 kg. – 1, 

suszarka - 1, wózek do sprzątania dwuwiadrowy duży – 2, wózek do sprzątania mały, 

dwuwiadrowy – 2, Kosz do segregacji śmieci 3 pojemnikowy - 7, regały do magazynu, pom. 

gospodarczego – 10, Papier toaletowy 24 rolki – 50, Ręczniki papierowe ZZ – 100, Mydło w 

płynie antyalergiczne 5l przeznaczone dla dzieci – 5, Płyn przeznaczony do szybkiej 

dezynfekcji – 20, Płyn uniwersalny do mycia podłogi – 5, Kostka wc z zawieszką - 50, Płyn 

do czyszczenia lodówek i witryn chłodniczych – 1, Płyn do mycia szyb i luster – 5, płyn do 

dezynfekcji toalety - 10 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42968200-1, 34912100-4, 39713430-6, 33760000-5, 

39800000-0, 39713210-8 



 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  5 Nazwa:  Wyposażenie żłobka w Jaczowie – meble. 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Szafa do przechowywania łóżeczek do leżakowania wraz z pościelą - 1, Szatnia 

przeznaczona dla minimum 25 dzieci – 1, Siedziska duże do szatni dla dorosłych - 3, Biurko 

dla nauczyciela – 1, Szafka w kształcie pingwinka – 1, Krzesło konferencyjne czarno - 

popielato – czarne – 2, Biurko lewe - kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 1, 

Osłona do biurka lewego w kolorze biurka – 1, Szafka pod biurkowa z szufladami – 1, Szafa 

zamykana na zamek, kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 2, Szafa ubraniowa, 

kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 1, Szafka średnia zamykana na drzwiczki 

na zamek, kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 1, Stół owalny, kolor zostanie 

dookreślony na etapie zamówienia – 1, Krzesło konferencyjne czarno - popielato - czarne – 4, 

Krzesło obrotowe czarne - 1, Biurko proste, kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia 

– 1, Szafa średnia w kolorze klonu – 1, Szafa średnia z witryną, kolor zostanie dookreślony na 

etapie zamówienia – 1, Szafa ubraniowa, kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 

2, Szafa duża, kolor zostanie dookreślony na etapie zamówienia – 1, Fotel beżowy – 2, Fotel 

gabinetowy na kółkach – 1, Parawan – 1, Kozetka 2-częściowa – 1, Biurko medyczne – 1, 

Krzesło do gabinetu lekarskiego na kółkach – 1, Krzesło konferencyjne czarno - popielato - 

czarne – 2, Siedzisko na co najmniej 4 dorosłe osoby – 1, Okrągły stół kawowy- średni 

rozmiar w kolorze klonu – 1, Krzesło konferencyjne czarno - popielato - czarne – 6, Regał 

metalowy z udźwigiem co najmniej 220 kg – 5, Stół z blatem kolor klon min.6-8 osobowy – 

1, Krzesło na stalowej konstrukcji siedzisko nietapicerowane - 4 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39161000-8, 39000000-3 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  



okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  6 Nazwa:  Wyposażenie żłobka w Jaczowie – pomoce dydaktyczne, zabawki. 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Podkład pod prześcieradło – 25, Tablica korkowa 100 x 200 cm – 3, Makatka 

Jadłospis – 1, Tablica korkowa 90 x 120 cm - błękitna - 1, Kącik zabaw – 1, Dywan 

edukacyjny we wzory – 2, Kojec modułowy z materacem – 1, Aplikacja edukacyjna na ścianę 

typu przesuwanka w kształcie statku – 1, Aplikacja edukacyjna na ścianę typu przesuwanka w 

kształcie fali morskiej – 2, Aplikacja edukacyjna na ścianę typu przesuwanka w kształcie 

steru statku – 1, Makatka edukacyjna ocean - 1, Dekoracje morskie – 1, Zestaw gimnastyczny 

– 1, Książeczka materiałowa dla malucha – 5, Zestaw klocków dla malucha z wiaderkiem z 

otworami na kształty – 2, Plastikowa zabawka do układania np.; piramidka – 2, Klocki z 

pianki – 2, Samochodzik z napędem dla malucha – 2, Interaktywny chodzik – 2, Edukacyjna 

zabawka wielofunkcyjna – 1, Drewniana ruchoma zabawka edukacyjna - 2, Układanka 3D - 

preferowana tematyka życia w wodzie lub pod wodą- ocean, morze – 4, Zabawka typu 

nakładanka – 2, Klocki z pianki – 2, Klocki drewniane – 2, Lalka szmaciana typu przytulanka 

– 2, Zabawka- garaż i parking dla autek – 1, Zestaw pojazdów na kółkach – 10, Zabawka 

autko funkcyjne wraz z kierowcą – 2, Duże zabawki auta - pojazdy funkcyjne – 1, Gigant 

wywrotka dla chłopców – 2, Zabawka bujana z elementami interaktywnymi – 1, Zabawka 

bujana – 2, Jeździk dla malucha – 1, Zabawka modułowa tworząca tunel do przejścia dla 

dzieci – 1, Kamizelka odblaskowa dla malucha – 25, Wąż spacerowy z co najmniej 12 - 13 

uchwytami - 2, Zabawka edukacyjna, interaktywna- Pudełko małego odkrywcy – 1, Wózek 

typu spacerówka z bobasem dla małej mamy z lalką - 3, Duża poducha sensoryczna z 

granulatem w kształcie wieloryba – 2, Akcesoria kuchenne do zabawy w gotowanie – zestaw 

– 1, Śliniak bawełniany z ceratką – 25, Przewijak wiszący – 1, Materac do przewijaka - 1, 

Apteczka – 1, Tablica korkowa 100x200 cm – jasnozielona – 1, Pufa owalna tapicerowana – 

1, Przewijak na pojemniki z burtami – 1, Materac dopasowany rozmiarem do przewijaka – 1, 

Pojemnik plastikowy do przewijaka – 24, Regał na nocniki z półeczkami – 1, Stolik na 

kółkach na minimum 25 szt kubeczków - 1, Plastikowy kubek 0,3 l mix – 25, Mały kolorowy 

ręcznik do rąk dla dzieci z możliwością zawieszenia – 25. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37500000-3, 37520000-9 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  



okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
7 Nazwa:  

Wyposażenie żłobka w Jaczowie – środki czystości, sprzęt i artykuły 

porządkowe. 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Pojemnik na papier toaletowy – 4, Kosz na pieluchy – duży – 2, lustro z 4 części 

do łazienek – 5, pralka o załadunku 13 kg. – 1, suszarka – 1, wózek do sprzątania mały, 

dwuwiadrowy – 1, Kosz do segregacji ścmieci 3 pojemnikowy – 3, regały do magazynu, pom. 

gospodarczego - 2, Papier toaletowy 24 rolki – 10, Ręczniki papierowe ZZ - 10, Mydło w 

płynie antyalergiczne 5l przeznaczone dla dzieci do lat 3 -1, Płyn przeznaczony do szybkiej 

dezynfekcji - 5, Płyn uniwersalny do mycia podłogi – 5, Kostka wc z zawieszką - 10, 

Rekawiczki bezpudrowe nitrylowe 100 szt. W rozm. 2 x S i 3 x M – 5, Płyn do dezynfekcji 

rąk z zapasem 5l – 4, Płyn do mycia szyb i luster - 5 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42968200-1, 34912100-4, 39713210-8, 39800000-0, 

33760000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-07-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

okres gwarancji i rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 


