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Znak sprawy nr ILO.P.22/1/20 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA 

 

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego pn: 

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół objętych wsparciem 

w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji 

szkół powiatu węgrowskiego 

 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. SZKOŁY z DUCHEM CZASU – 

wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA. 10.01.01-14-b664/18 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, 

Działanie 10.1 - Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w 

tym w szkołach zawodowych).  

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

Węgrów, dnia: …………...2020 r. 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa Zamawiającego:   Powiat Węgrowski/I Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza    w Węgrowie  

Adres:         Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów                       

NIP    824 176 52 63                                

telefon:   25 792 44 24                           

godziny urzędowania:                         

poniedziałek - piątek w godzinach od 8:00 do 16:00      

adres strony internetowej:  www.powiatwegrowski.pl                    

e-mail:    dyrektor.lo_weg@wp.pl  

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie na mocy uchwały Zarządu 

Powiatu Węgrowskiego wyznaczone zostało do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją projektu pn. 

SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr 

RPMA. 10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 - Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 

10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), na potrzeby następujących 

jednostek organizacyjnych: 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie  

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie   

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”.  

2. Wartość zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust.8  ustawy Pzp. 

3. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, tzw. „procedura odwrócona”.  

 

 

http://www.powiatwegrowski.pl/
https://poczta.home.pl/appsuite/
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Rodzaj zamówienia: Dostawy  

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla 

szkół objętych  wsparciem w ramach projektu  pn. SZKOŁY z DUCHEM CZASU – 

wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA. 10.01.01-14-

b664/1 tj.: 

a) I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie  

b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie   

c) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku 

3. Wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad 

oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, winny spełniać 

wymagania norm UE.  

4. Produkty, które tego wymagają, winny posiadać niezbędne certyfikaty 

bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm 

określonych obowiązującym prawem. 

5. Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia określające typ produktu lub 

producenta, zostały podane przykładowo w celu ułatwienia wykonawcy 

przygotowania oferty. 

6. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w załączniku do SIWZ) zostały użyte 

wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, 

o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem 

wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry 

oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. 

7. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 

2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, 

a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. 

8. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w załączniku do umowy, 

jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie funkcjonalności opisanych w 

załączniku do umowy, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez 

zamawiającego. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z 

ofertą wykaz oferowanych produktów równoważnych. Wykaz musi zawierać numer 

części zamówienia i numer pozycji z załącznika do umowy oraz nazwę przedmiotu 
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zamówienia, którego dotyczy równoważność. Wykonawca powinien podać nazwę 

oraz szczegółowy opis produktu równoważnego oraz informacje takie jak np.: numer 

katalogowy, producenta, nazwę handlową, z których w sposób niebudzący 

wątpliwości zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze 

parametry, niż określony przez zamawiającego. 

9. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu 

umowy, aż do chwili podpisania protokołu przekazania przez Zamawiającego. 

10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w OPZ (załączniki 1a-3b) 

odpowiednio dla każdej części zamówienia.  

11. SzOPZ zawierają rodzaj i ilość materiałów dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu. 

Wymienione materiały powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty 

gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą posiadać dokumenty 

wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE 

(deklaracja zgodności lub certyfikat CE). 

12. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów 

i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 

13. Zakres dostawy przewidzianej do realizacji w ramach projektu z podziałem na 

poszczególne placówki, biorące udział w projekcie obejmuje: 

a) dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, ul. 

Mickiewicza 3,  07-100 Węgrów; 

b) dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 

Węgrów (w skład którego wchodzi II Liceum Ogólnokształcące w Węgrowie); 

c) dostawę pomocy dydaktycznych i logopedycznych do pracowni 

przedmiotowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku, 

Jaworek 32,07-111 Wierzbno. 

Podział na części: 

Część 1: I LO Węgrów – Pracownia chemiczna (zgodnie z Załącznikiem nr 1 a) 

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

−  dostawę i montaż wyposażenia 30-stanowiskowej  pracowni chemicznej, w skład 

której wchodzi biurko 2-szafkowe do demonstracji, biurko 1-szafkowe, krzesło 

obrotowe dla nauczyciela, stoliki uczniowskie 3-osobowe z płytką zasilającą, krzesła 

szkolne uczniowskie, kanał zasilający do prowadzenia mediów (woda, gaz z butli, 

prąd) wyposażony w zlew chemoodporny; 
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−  dostawę szafy na odczynniki, fartucha laboratoryjnego bawełnianego, tacy 

laboratoryjnej (kuwety), suszarki laboratoryjnej, butli do wody destylowanej z 

kranem, butelki szklanej z korkiem, palnika gazowego, podstawy do probówek 

(stojak do probówek), rękawiczek lateksowych, statywu laboratoryjnego z 

wyposażeniem, wagi laboratoryjnej, rozdzielacza gruszkowego, szczypcy metalowych 

do tygli, metalowych pęset, zlewek, bagietki, szkiełek laboratoryjnych, szalki 

Petriego, cylindrów miarowych z podziałką, termometru szklanego laboratoryjnego, 

lejków, pasków wskaźnikowych do pomiaru pH, parownicy szklanej i porcelanowej, 

tryskawki, łapy do probówek, łyżek laboratoryjnych, łyżeczko-szpatułki, korków do 

probówek, kolby okrągłodennej, czaszy grzejnej, moździerza porcelanowego z 

tłuczkiem, kolby stożkowej (Erlenmeyera), zestawu odczynników i chemikaliów do 

nauki chemii w szkołach ponadgimnazjalnych, zestawu uniwersalnych wskaźników, 

modelu budowy atomów - zestaw duży, szkolny model atomu, apteczki z 

wyposażeniem.   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 I LO Węgrów – Pracownia 

chemiczna, w tym dane dot. rodzajów i ilości materiałów, znajduje się w załączniku nr 1a 

do SIWZ.  

 

Część 2: I LO Węgrów – Pracownia fizyczna, geograficzna i matematyczna (zgodnie z 

Załącznikiem nr 1b) 

 

Zakres zamówienia obejmuje m.in. dostawę: 

− wskaźnika laserowego z bateriami, soczewek skupiających o różnych ogniskowych ze 

statywem, zestawu rurek szklanych, miernika uniwersalnego cyfrowego, wagi 

szalkowej laboratoryjnej metalowej, taśmy mierniczej, uniwersalnego zasilacza prądu 

stałego i przemiennego, oporników, diod w obwodzie, magnesów, wahadła Newtona, 

koła rowerowego, generatora drgań kompaktowych, termoelementu, wahadła 

elektrostatycznego, licznika radioaktywności, czajnika elektrycznego, projektora 

multimedialnego z uchwytem sufitowym, lampki biurkowej - na potrzeby pracowni 

fizycznej;  

− map takich jak Świat. Mapa ścienna ogólnogeograficzna (fizyczna) do ćwiczeń, Świat. 

Dwustronna mapa ścienna świata fizyczno/polityczna, Mapa ścienna Świat. Strefy 

klimatyczne. Elementy klimatu, Mapa ścienna Świat. Budowa geologiczna / Wielkie 

formy ukształtowania powierzchni, Mapa ścienna Świat. Geologia i tektonika. Mapa 

ścienna dwudzielna świata, Świat. Ludność: odmiany człowieka, migracje, religie, 

języki, Dwustronna mapa ścienna Świat gospodarczy - surowce, rolnictwo i przemysł / 

demografia., Obieg wody w przyrodzie – model, Minerały i skały - ścienna plansza 
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dydaktyczna, Zwierzęta chronione w Polsce - ścienna plansza dydaktyczna, Rośliny 

chronione w Polsce - ścienna plansza dydaktyczna, Minerały i kamienie szlachetne - 

plansza dydaktyczna, Globus fizyczny, Skały i minerały – zestaw, Tatry. Mapa 

plastyczna (trójwymiarowa), Atlas geograficzny dla szkół ponadpodstawowych - na 

potrzeby pracowni geograficznej; 

−  kalkulatora graficznego, kalkulatora podstawowego kieszonkowego, tablicy 

suchościeralnej magnetycznej białej z nadrukiem układ współrzędnych, szablonów do 

kreślenia krzywych, kompletu przyborów geometrycznych z tablicą magnetyczną, brył 

wpisanych, przyrządów  do demonstracji powstawania brył obrotowych, zestawu brył 

transparentnych  z wyjmowanymi siatkami, kursu GeoGebry dla początkujących, 

kursu GeoGebry  dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych - na potrzeby pracowni 

matematycznej. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 I LO Węgrów – Pracownia 

geograficzna, fizyczna i matematyczna, w tym dane dot. rodzajów i ilości materiałów,  

znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ.  

 

Część 3: II LO Węgrów – Pracownia biologiczna (zgodnie z Załącznikiem nr 2 a) 

 

Zakres zamówienia obejmuje m.in. dostawę modeli i zestawów takich jak: 

 Akomodacja ludzkiego oka (zestaw), model funkcjonalny ludzkiego oka, wgląd w 

fizjologię słuchu (zestaw), zestaw neurologiczno – modułowy podstawowy, 

pobudzenie komórki nerwowej (zestaw), oddychanie płucne (model), drzewo 

oskrzelowe z krtanią i przezroczystymi płucami (zestaw), funkcjonowanie zastawek 

żylnych, model krążenia krwi, typy stawów (zestaw), mikrochemiczne laboratorium 

analityczne (zestaw), zestaw odczynników do oznaczania twardości węglanowej; 

 Zestaw odczynników do oznaczania jonów amonowych, Zestaw odczynników do 

oznaczania ogólnej twardości wody, Zestaw odczynników do oznaczania azotanów, 

Zestaw odczynników do oznaczania azotynów, Zestaw odczynników do oznaczania 

fosforanów, Zestaw odczynników do oznaczania pH 4,0 – 9,0, Model błony 

biologicznej, RNA zestaw do syntezy proteinowej, zestaw Pozyskiwanie DNA z 

owoców wraz z modelami DNA; 

 Zestaw akcesoriów do badania fotosyntezy, zbiornik do fotosyntezy, oświetlacz do 

zestawu akcesoriów do badania fotosyntezy, aparatura Berlese’a, clinostat, przekrój 

poprzeczny karpia, przekrój poprzeczny żaby, kura domowa szkielet, nietoperz 

preparowany szkielet ze szklanym kloszem, cykl życiowy pszczoły, cykl życiowy żaby, 

doświadczenie hydrostatyczne z pęcherzem pławnym, liść model, łodyga roślin 

dwuliściennych - model; 
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 Łodyga roślin jednoliściennych, chloroplast rośliny wyższej, mikroskopowa analiza 

grup krwi, procesy immunologiczne - zestaw, testy na poziom glukozy, genetyka wg 

Mendla wzorce dziedziczenia - zestaw, badanie kodu genetycznego, zastosowanie 

elektroforezy żelowej genetyczny odcisk palca - zestaw, zabawa w ewolucję (wersja 

rozszerzona) - zestaw.   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 II LO Węgrów – Pracownia 

biologiczna, w tym dane dot. rodzajów i ilości materiałów, znajduje się w załączniku nr 2a 

do SIWZ.  

Część 4: II LO Węgrów – Pracownia fizyczna, matematyczna (zgodnie z Załącznikiem nr 2 b) 

 

Zakres zamówienia obejmuje m.in. dostawę sprzętu typu: 

− Tarcza Kolbego z podstawą i akcesoriami, magnesy lewitacyjne, mierniki, oprawki do 

żarówek z żarówkami oraz wyłączniki, przewody łączące, plexi rura Newtona z 

zaworem, pompa próżniowa, silnik Stirlinga, wahadło elektrostatyczne, platforma 

obrotowa wraz z handelkami oraz kołem żyroskopowym, wirownica z akcesoriami, 

łańcuszek do wirownicy, rurka aluminiowa do wirownicy, syrena Sawarta do 

wirownicy, suszarka odśrodkowa do wirownicy, probówki do wirownicy, równowaga 

ciała stojącego na podstawie, model technicznej prasy hydraulicznej, równia pochyła 

z akcesoriami, klocki do badania sił tarcia, komplet siłomierzy, równia pochyła 

większa, wahadło rezonansowe, podwójny stożek, koło Maxwella, model silnika i 

generatora elektrycznego, reguła Leznza, polaryzatory liniowe, demonstracja prawa 

Boylea-Mariottea z pomiarem temperatury, wolnostojąca kuweta drgań – falownica 

wodna, kosz próżniowy z dzwonkiem elektrycznym oraz manometrem, zestaw do 

doświadczeń z elektrostatyki – na potrzeby pracowni fizycznej; 

− Przyrząd do rysowań symetrycznych, przyrząd do ilustracji figur jednokładnych i 

podobnych, kalkulator naukowy, kalkulator podstawowy, bryły obrotowe, bryły 

geometryczne – graniastosłupy i ostrosłupy, ukośne, wpisane, ścięte, zestaw brył 

transparentnych z wyjmowanymi siatkami, gry dydaktyczne, nakładka sucho – 

ścieralna – układ współrzędnych, zestaw akcesoriów do tablicy suchościeralnej, 

wizualizer, zestaw 26 plansz z listwą szybkiej prezentacji, tablica korkowa, przyrząd 

do demonstracji powstawania brył obrotowych – na potrzeby pracowni 

matematycznej.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 II LO Węgrów – Pracownia fizyczna i 

matematyczna, w tym dane dot. rodzajów i ilości materiałów,  znajduje się w załączniku nr 

2b do SIWZ.  

 

Część 5: MOW Jaworek – Pomoce logopedyczne (zgodnie z załącznikiem nr 3 a) 
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Zakres zamówienia obejmuje m.in. dostawę gier i programów typu: 

− program do diagnozy i terapii logopedycznej, Instrumentarium logopedyczne, 

multimedialna gra logopedyczna rotacyzm, multimedialna gra logopedyczna – mowa 

bezdźwięczna, Logo-gry, zestaw programów logopedycznych, zestaw do pracy 

logopedycznej, gry wspomagające terapie głosek, domino obrazkowo-wyrazowe, gra 

logopedyczna ćwicząca kontrolowanie oddechu, zestaw do ćwiczenia aparatu 

oddechowego, artykulacyjnego i fonacyjnego, książeczki obrazkowe, narzędzie do 

ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej, zagadki logopedyczne, mata, plansza edukacyjna, 

kostka dźwiękowa, gra słowno-obrazkowa do utrwalania artykulacji szeregu 

zębowego, gry pamięciowe-różne rodzaje, zestaw gier i zabaw logopedycznych dla 

dzieci, Flipper logopedyczny. 

−  Zestaw do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, Dobble, 5 sekund, karty 

ortomagiczne,  karty matematyczne, zestawy Ortograffiti, percepcja wzrokowa, 

program multimedialny do pracy z uczniami  z dysgrafią, dysortografią, dysleksją, 

dyskalkulią; program porusz umysł, ćwiczenia na koncentrację  i spostrzegawczość, 

gry, filmy edukacyjno – szkoleniowe, zestawy plansz edukacyjnych, kwestionariusz ról 

rodzinnych, Wywiad kliniczny do badania zaburzeń osobowości, kwestionariusz do 

badania poczucia kontroli, Interpersolnalne skale przymiotnikowe, Inwentarz 

motywacji osiągnięć, kwestionariusz do pomiaru depresji, zestaw kwestionariuszy do 

diagnozy depresji u dzieci i młodzieży, Bateria testów,  diagnozowanie uszkodzeń 

mózgu, lista przymiotnikowa, test zdolności językowych.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 5 MOW Jaworek Pomoce 

logopedyczne, w tym dane dot. rodzajów i ilości materiałów,  znajduje się w załączniku nr 

3a do SIWZ.  

 

Część 6: MOW Jaworek – Pracownia matematyczna (zgodnie z załącznikiem nr 3 b) 

 

Zakres zamówienia obejmuje m.in. dostawę sprzętu typu:  

 Przyrząd do rysowania odwzorowań symetrycznych, przyrząd do ilustracji figurek 

jednokładnych i podobnych, kalkulator naukowy, bryły różnego rodzaju: obrotowe, 

bryły geometryczne – graniastosłupy i ostrosłupy, ukośne, wpisane, ścięte, zestaw 

brył transparentnych z wyjmowanymi siatkami, gry dydaktyczne, nakładka sucho 

ścieralna – układ współrzędnych, zestaw akcesoriów do tablicy suchościeralnej, 

wizualizer, zestaw plansz z listwą szybkiej prezentacji, tablica korkowa, przyrząd do 

demonstracji powstawania brył obrotowych, aparat cyfrowy, drukarka. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 6 MOW w Jaworku – Pracownia 

matematyczna, w tym dane dot. rodzajów i ilości materiałów, znajduje się w załączniku nr 

3b do SIWZ.  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia 

dot. maksymalnej ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.   

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w załączniku do SIWZ) zostały użyte 

wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony 

jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych 

parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają 

warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze 

swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty 

podane przykładowo. 

 

W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu 

towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. 

 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

39162000-5 pomoce naukowe 

39162110-9 sprzęt dydaktyczny 

38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny; z wyjątkiem szklanego 

39162100-6 pomoce dydaktyczne 

39180000-7 meble laboratoryjne 

51540000-9 usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania 

48190000-6  pakiety oprogramowania edukacyjnego 

22114300-5 mapy 

37524100-8 gry edukacyjne 
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38652100-1 projektory 

37524000-7 gry 

30232110-8 drukarki laserowe  

38651000-3 aparaty fotograficzne 

 

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7 USTAWY 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 35 dni od dnia podpisania umowy  z 

wykonawcą.  

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu. 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których 

mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 

6.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

6.2.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej 

 Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

 

7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

7.1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, 

że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – 

składane do  oferty - aktualne na dzień składania ofert: 

7.1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 5 do SIWZ); 
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7.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do 

SIWZ) 

 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 

Ustawy.  

8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę:  

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 15 Ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

 

8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 

8.4. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) 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 (W TERMINIE TRZECH DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA 

STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT) 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

9.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniach 

stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
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potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia. 

9.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu. 

9.5 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

9.6 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

 

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

10.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z 

zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38). 

10.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania  

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą 

elektroniczną. 

10.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz 

informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, 

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp. 

10.4. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

− w sprawach merytorycznych jest:  Małgorzata Janiuk, tel. 25 792 44 24 

− w sprawach proceduralnych jest:   Ewa Ufnal, tel. 25 74 09 275 
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11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT 

11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert. 

11.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko 

raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

12.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 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. 

12.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ. 

12.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 

do SIWZ. 

12.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez 

osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy 

czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, 

oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą 

być parafowane. 

12.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

12.8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców. 

12.9. Oferta musi zawierać: 

1) Formularz ofertowy (załącznik nr 4 do SIWZ); 

2) Oświadczenie z art  25a ust  1  ustawy Pzp / warunki udziału/podstawy 

wykluczenia (załącznik nr 5 i 6 do SIWZ); 

3) pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z 

dokumentów rejestrowych); 
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4) pełnomocnictwa  dla  lidera  konsorcjum  (jeśli  oferta  składana  jest  przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 

5) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy). 

6) wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 4a-f, odpowiednio dla części na którą 

oferent składa ofertę). 

 

12.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, 

uniemożliwiającej odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być 

oznaczona w następujący sposób: 

 

 

Pieczątka firmowa Wykonawcy  

wraz z adresem i numerem telefonu 

 

I Liceum Ogólnokształcące 

Oferta na „Dostawę materiałów dydaktycznych  w ramach  projektu "Szkoły z 

duchem czasu " współfinansowanego  z Europejskiego  Funduszu Społecznego” 

„Nie otwierać przed dniem 14.01.2020 r., godz. 10:30” 

 

12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 

terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 

12.10. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 

ustawy Pzp. 

12.14. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli Wykonawca nie później 

niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca 

ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa oznaczyć 

klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Węgrowie, ul. Mickiewicza 3, 

Sekretariat, nie później niż w dniu  14.01.2020 do godz. 10:00 

13.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 14.01.2020 o godz. 10:30 
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w Gabinecie Dyrektora  (I piętro). 

 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

14.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

14.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty – załącznik nr 4 do SIWZ, podając cenę brutto. 

14.3. W formularzu cenowym Wykonawca poda ceny jednostkowe brutto dla danego 

asortymentu. Wykonawca wyliczy wartość brutto dla poszczególnych części 

zamówienia (iloczyn ilości asortymentu oraz ich ceny jednostkowej brutto). Następnie 

zsumuje wartość brutto oferowanego asortymentu i otrzyma cenę oferty brutto.  

14.4. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy, w 

tym transportu  związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, 

przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka 

wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania 

oferty. 

14.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

14.6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 

ustawy Pzp, spowoduje odrzucenie oferty. 

14.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Podmiot zagraniczny w 

formularzu cenowym wpisuje tylko cenę netto.  

14.8.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 60% 

2 Termin realizacji zamówienia 40% 
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15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 15.1. kryteria będą liczone według 

następujących wzorów: 

Nr 

kryterium 
Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Wykonawca w formularzu oferty wskazuje termin w jakim zobowiązuje się 

zrealizować zamówienie od dnia podpisania umowy. W zależności od opcji, którą 

wybierze otrzyma następującą ilość punktów: 

14 dni – 40 pkt 

21 dni –.30 pkt 

25 dni – 20 pkt. 

30 dni – 10 pkt.  

35 dni – 0 pkt. 

 

15.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. 

15.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

15.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.  

Cena musi być wyrażona w zł polskich  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane wyżej kryteria oceny ofert. 

16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 

art. 93 ustawy Pzp.  

16.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
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b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku 

równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) unieważnieniu postępowania, 

16.2. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz 

unieważnieniu postępowania. 

16.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie    zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

17.1. Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18. PODWYKONAWCY 

18.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

18.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy. 

 

19. UMOWA 

19.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

20.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  przysługują środki  

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20.2. Ponieważ szacowana wartość zamówienia jest poniżej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wykonawcom przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności (art. 180 ust. 2 

ustawy Pzp): 

1)  określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2)  wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
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3)  odrzucenie oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

20.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych 

w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20.4.  Stosownie do art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym 

do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami 

ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

 

21. INNE 

21.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. tekst jednolity Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986  z późn. zm.)  

 

Załączniki do SIWZ: 

1. Załącznik nr 1a – OPZ dla I LO Węgrów Pracownia chemiczna 

2. Załącznik nr 1b – OPZ dla I LO Węgrów Pracownia fiz., geogr. i matematyczna 

3. Załącznik nr 2a – OPZ dla II LO Węgrów Pracownia biologiczna 

4. Załącznik nr 2b – OPZ dla II LO Węgrów – Pracownia fizyczna, matematyczna 

5. Załącznik nr 3a – OPZ dla MOW Jaworek – Pomoce logopedyczne 

6. Załącznik nr 3b – OPZ dla MOW Jaworek – Pracownia matematyczna 

7. Załącznik nr 4    – Formularz oferty  

8. Załącznik nr 4a  – Formularz cenowy dla I LO Węgrów Pracownia chemiczna 

9. Załącznik nr 4b – Formularz cenowy dla I LO Węgrów Pracownia fiz., geogr. i 

matematyczna 

10. Załącznik nr 4c – Formularz cenowy dla II LO Węgrów Pracownia biologiczna 

11. Załącznik nr 4d – Formularz cenowy dla II LO Węgrów – Pracownia fizyczna, 

matematyczna 

12. Załącznik nr 4e – Formularz cenowy dla MOW Jaworek – Pomoce logopedyczne 

13. Załącznik nr 4f – Formularz cenowy dla MOW Jaworek – Pracownia matematyczna 

14. Załącznik nr 5 –  Oświadczenie z art.  25a ust  1  ustawy Pzp / warunki udziału 

15. Załącznik nr 6 – Oświadczenie z art.  25a ust  1 ustawy Pzp /  podstawy wykluczenia 

16. Załącznik nr 7 –  Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy 

kapitałowej 

17. Załącznik nr 8 – Wzór umowy 


