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Dostawy wyposażenia do pracowni przyrodniczej  
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Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4 – Umowa 

Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Gmina Jastków 

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 

21-002 Jastków  

woj. lubelskie  

tel./fax 81 50-20-143/144 

e-mail: przetargi@jastkow.pl  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  
Podstawa prawna: art.10 ust.1, art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Dostawy  wyposażenia do pracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zakup pomocy 
dydaktycznych oraz narzędzi TIK w ramach realizacji projektu: „Atrakcyjne szkolnictwo w gminie 
Jastków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 13.2 
Kształcenie ogólne. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, w tym część 1 składa się z 2 
działów. Miejsce realizacji dostaw: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie oraz 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach. 
 
CZĘŚĆ 1 
Dostawa wyposażenia pracowni matematycznej i przyrodniczej (szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia stanowi załącznik do niniejszej SIWZ) 
 
Kody CPV: 39162100-6, 42923230-3, 22110000-4, 38125000-7, 38111100-7, 44619000-2, 
18523000-1, 30192200-3, 38412000-6, 42923230-3, 38631000-7, 38634000-8, 38700000-2, 
39510000-0, 18424300-0, , 39800000-0, 38000000-5, 30200000-1. 
 
Dział I. Dostawa kompletu wyposażenia pracowni matematycznej:  
 
Dostawa wyposażenia do pracowni matematycznej – do Szkoły Podstawowej w Tomaszowicach: 
 
1. Trójkątne domino - mnożenie i dzielenie do stu - 1  komplet 
2. Ułamkowa pizza magnetyczna - 1 komplet 
3. Demonstracyjne monety i banknoty magnetyczne – 1 komplet 
4. Bingo - mnożenie i dzielenie do stu - 1 komplet 
5. Ułamki na magnesie - zestaw demonstracyjny - 1 komplet 
6. Zestaw liczmany: cyfry, znaki magnetyczne - 1 komplet 
7. Ułamkowe koła - 1 komplet 
8. Makatka systemu dziesiętnego - 1 komplet 
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9. Podłogowa oś liczbowa - 1 szt. 
10. Zegar z magnesami - 1 komplet 
11. Domino zegarowe - 2 komplety  
12. Waga matematyczna - 1 szt.  
13. Liczydło na stelażu - 1 szt. 
14. Geometryczne kształty z tworzywa - 1 komplet 
 
Dział II: Dostawa kompletu wyposażenia pracowni przyrodniczej: 
 
Dostawa wyposażenia do pracowni przyrodniczej – do Szkoły Podstawowej w Tomaszowicach 
oraz Szkoły Podstawowej w Jastkowie: 
 
1. Mikroskop z kamerą USB 5 szt. (1 szt. Jastków, 4 szt. Tomaszowice) 
2. Mikroskop wersja zasilana z sieci/baterii - 6 szt. (Jastków) 
3. Deszczomierz - 7 szt. (Jastków) 
4. Zestaw - barometr, higrometr, termometr zaokienny (stacja pogody) -7 szt. (Jastków) 
5. Wiatromierz - 13 szt. (7 szt. Jastków, 6 szt. Tomaszowice) 
6. Zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody – 10 szt. (4 szt. Jastków, 6 szt. 

Tomaszowice) 
7. Pudełko do obserwacji okazów 42 szt. (30 szt. Jastków, 12 szt. Tomaszowice) 
8. Aparat fotograficzny – 2 szt. (1 szt. Jastków, 1 szt. Tomaszowice) 
9. Laptop dla nauczyciela – 2 szt. (możliwość podłączenia do rzutnika i mikroskopu) (1 szt. 

Jastków, 1 szt. Tomaszowice) 
10. Lornetka – 8 szt. (Tomaszowice) 
11. Zestaw preparatów mikroskopowych – preparaty zoologiczne – 6 kompletów (Tomaszowice) 
12. Zestaw preparatów biologicznych 6 kompletów (Tomaszowice) 
13. Taśma miernicza – 6 szt. (Tomaszowice) 
14. Stoper – 8 szt.  (Tomaszowice) 
15. Termometr laboratoryjny – 8 szt. (Tomaszowice) 
16. Termometr zaokienny – 2szt. (Tomaszowice) 
17. Waga elektroniczna do 5 kg zasilanie z sieci lub baterii - 5szt. (Tomaszowice) 
18. Waga szalkowa metalowa + odważniki – 6 szt. (Tomaszowice) 
19. Zestaw siłomierzy – 6 kompletów (Tomaszowice) 
20. Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych – 6 kompletów (Tomaszowice) 
21. Zestaw magnesów sztabkowych – 6 kompletów (Tomaszowice) 
22. Igły preparacyjne – 15 szt. (Tomaszowice) 
23. Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newrona) – 6 zestawów (Tomaszowice) 
24. Zestaw probówek szklanych – 5 zestawów (Tomaszowice) 
25. Statyw na probówki – 6 szt. (Tomaszowice) 
26. Kolba okrągłodenna – 12 szt. (Tomaszowice) 
27. Zlewka niska szklana – 10 szt. (Tomaszowice) 
28. Cylinder miarowy – plastikowy – 12 szt. (Tomaszowice) 
29. Palnik spirytusowy – 6 szt. (Tomaszowice) 
30. Zestaw plastikowych pipet Pasteura – 5 kompletów (Tomaszowice) 
31. Lejek plastikowy – 12 szt. (Tomaszowice) 
32. Szalki Petriego – 12 szt. (Tomaszowice) 
33. Statyw z łącznikiem i łapą – 6 szt. (Tomaszowice) 
34. Bagietki – 50 szt. (Tomaszowice) 
35. Pęsetka plastikowa – 12 szt. (Tomaszowice) 
36. Zestaw szkiełek podstawowych – 4 szt. (Tomaszowice) 
37. Zestaw szkiełek nakrywkowych – 4 szt. (Tomaszowice) 



 

 
 

38. Pudełko plastikowe na preparaty – 12 szt. (Tomaszowice) 
39. Bibuła laboratoryjna – 1 szt. (Tomaszowice) 
40. Wskaźniki PH – 4 szt. (Tomaszowice) 
41. Kwasomierz glebowy klasyczny – 6 szt. (Tomaszowice)  
42. Okulary ochronne 13 szt. (Tomaszowice) 
43. Rękawiczki lateksowe – 5 szt. (Tomaszowice) 
44. Fartuch – 13 szt. (Tomaszowice) 
45. Przenośny zestaw do badania wody – 6 szt. (Tomaszowice) 
46. Suszarka na szkło laboratoryjne – 1 szt. (Tomaszowice) 
47. Szczotki do mycia szkła – 1 szt. (Tomaszowice) 
48. Naczynie/czerpak do pobierania wody – 1 szt. (Tomaszowice) 
49. Siec planktonowa podstawowa – 1 szt. (Tomaszowice) 
50. Sitka plastikowe - 6 szt. (Tomaszowice) 
51. Krążek Secchiego – 5 szt. (Tomaszowice) 
52. Sztywna podkładka z klipsem – 13 szt. (Tomaszowice) 
53. Kuweta – 6 szt. (Tomaszowice) 
54. Słoik 0,25 – 12 szt. (Tomaszowice) 
55. Słoik 0,5 l. – 12 szt. (Tomaszowice) 
56. Listwa zasilająca (przedłużacz) – 4 szt. (Tomaszowice) 
57. Kolorowa plastelina – 12 szt. (Tomaszowice) 
58. Folia (ofertówka A4) – 1 opakowanie (Tomaszowice) 
59. Taśma klejąca -  6 szt. (Tomaszowice) 
60. Pinezki, szpilki z kolorowym łebkiem- 6 opak. (Tomaszowice) 
61. Chemia domowa: sól kuchenna, sól peklowa, cukier, soda oczyszczona, kwasek cytrynowy, 

ocet, denaturat, spirytus rektyfikowany, woda demineralizowana, rozpuszczalnik uniwersalny, 
zmywacz bezacetonowy, łyżeczki jednorazowe, węgiel lekarski, wyciąg z czerwonej kapusty – 
1 komplet (Tomaszowice) 

62. Tacki jednorazowe, łyżeczki jednorazowe, słomki – 1 komplet (Tomaszowice) 
63. Pojemnik plastikowy (moczówka) – 11 szt. (Tomaszowice) 
64. Strzykawka jednorazowa – 12 szt. (Tomaszowice) 
65. Balony – 1 opakowanie (Tomaszowice) 
66. Doniczki – 12 szt. (Tomaszowice) 
67. Lupa – 10 szt. (Tomaszowice) 
68. Teleskop – 1 szt. (Tomaszowice) 
69. Kompas – 10 szt. (Tomaszowice) 
70. Barwniki spożywcze – 1 szt. (Tomaszowice) 
71. Kalka – 5 szt. (Tomaszowice) 

72. Folia aluminiowa, wata, torebki foliowe – 1 kpl (Tomaszowice) 
 
CZĘŚĆ 2 
Dostawa wyposażenia w sprzęt TIK (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 
załącznik do niniejszej SIWZ) 
 
Kody CPV: 30200000-1, 39162100-6, 30213100-6,  30232100-5, 32322000-6, 38652100-1, 
31710000-6  
 
Dział III: Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK: 
 
Dostawa wyposażenia pracowni ICT – do Szkoły Podstawowej w Tomaszowicach oraz Szkoły 
Podstawowej w Jastkowie: 
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1. Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji 
dźwięku – 2 szt. ( 1 szt. Jastków, 1 szt. Tomaszowice) 

2. Wizualizer – 1 szt. (Jastków) 
3. Przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem – 14 szt. (6 szt. Jastków, 8 szt. 

Tomaszowice) 
4. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt. (1 szt. Jastków, 1 szt. Tomaszowice) 
5. Urządzenia sieciowe (przełącznik zarządzalny)- 1 szt. (Jastków) 
6. Okablowanie strukturalne – 1 komplet (Jastków) 
7. Serwer plików NAS – 1 zestaw (Jastków) 
8. Zasilacz UPS (1 szt. Jastków) 
9. Punkty dostępowe – 2 szt. (Jastków) 
10. Klimatyzator – 1 szt. (Jastków)  
11. System do zbierania i analizowania odpowiedzi – 1 szt. (Jastków) 
12. Drukarka 3D – 1 szt. (Jastków) 
13. Cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i  statywem – 1 szt. 

(Jastków) 
14. Przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem – 2 szt. (Tomaszowice) 
15. Projektor – 1 szt. (Tomaszowice) 
 
UWAGA: Oprogramowanie w komputerach musi być kompatybilne z systematy funkcjonującymi 
w szkole. Zainstalowany system operacyjny w jęz. polskim, oprogramowanie biurowe w jęz. 
polskim preferowane dla placówki edukacyjnej (min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program 
do przygotowywania prezentacji – możliwość edycji plików PPT, WORD, EXCEL). Dodatkowo 
dla dwóch komputerów należy uwzględnić nakładki na klawiaturę dla osób z 
niepełnosprawnościami.  

 
IV. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

 
Termin wykonania zamówienia 30 dni od podpisania umowy  
 
V.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE    

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 

a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg wzoru określonego 
w zał. nr 2 do SIWZ 

b) wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informacji z otwarcia ofert, mają 

obowiązek przekazania zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oryginału 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy.  Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ. 

 



 

 
 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

-   wymagany w pkt. 1a i 1b dokument winien złożyć każdy wykonawca 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z    

        WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB     

        DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO        

        POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –    
    Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca,  
    faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca  
    2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). 
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się  
     numerem sprawy określonym w SIWZ. 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę w  
    formie pisemnej należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy z  
    dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe), posłańca lub osobiście na adres: Urząd Gminy  
    Jastków,  Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3  21-002 Jastków (sekretariat – pok. Nr 18) 
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę należy 
    kierować: drogą elektroniczną na adres: przetargi@jastkow.pl, faksem na numer: 81 50-20-144 
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pośrednictwem    
    faksu lub przy użyciu środków elektronicznych wymagają na żądanie każdej ze stron,  
    niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia przez  
    Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń  
    wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie   
     ich nadania i były czytelne. 
6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

 w zakresie przedmiotu zamówienia: Beata Wójcik  

 w zakresie formalno-prawnym: Tomasz Choma   

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Nie dotyczy. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1.  Ofertę należy sporządzić pismem czytelnym, w języku polskim, w jednym egzemplarzu. 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej specyfikacji, wg 

     załączonych formularzy oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.  
3.  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
     Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na  
     którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o  
     udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które  
     każdego z nich dotyczą. 

4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do  

    występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty wspólnej – przez  



 

 
 

    pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

5. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty  

    stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii, z którego  

    jednoznacznie wynika, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do  

    reprezentowania wykonawcy lub wykonawców. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 

8. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oraz zszycie całości oferty . 

9.  Zamawiający prosi o nie umieszczanie oferty w twardych okładkach oraz nie bindowanie  

     grzbietu oferty gdyż utrudnia to późniejszą archiwizację. 

10.W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej  

     prawdziwości kserokopii dokumentu, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub  

     notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.  

11. Załączone przez zamawiającego wzory formularzy mogą być przez wykonawców  

      modyfikowane pod warunkiem, że ich treść będzie zgodna z zapisami ustawy z dnia 29  

      stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i będzie odpowiadać treścią formularzom  

      zamawiającego. 

12.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w jednym egzemplarzu  

     (nie ma wymogu składania oferty w dwóch kopertach) 

 
Koperta powinna być zaadresowana na adres: 
Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, oraz oznakowana: 
 
OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Dostawy wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej, zakup pomocy 
dydaktycznych oraz narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej w Jastkowie i Szkoły Podstawowej 
w Tomaszowicach. Nie otwierać przed  14.02.2018r. godz. 11:00 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna  
ul. Chmielowa 3, pokój nr 18 (sekretariat) do dnia 14.02.2018r. godz. 11:00 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2018r. godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego – w 
Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój nr 2a (parter) 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. W formularzu oferty 
przetargowej należy podać wartość podatku VAT oraz wartość brutto obejmującą wartość netto i 
wartość podatku VAT.  
 
W przypadku jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie 
dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym zamiast ceny brutto wpisuje 
cenę netto, a w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie 
zamawiającego”, 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.   

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ         

            PROWADZONE  ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 

Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  
              PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH  KRYTERIÓW I  
                     SPOSOBU OCENY OFERT 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga % Sposób punktowania 

1 Cena  60,00 

Liczba punktów = (cena najniższa 

zaproponowana w ofertach / cena badanej oferty) 

x 60 punktów 

2 Gwarancja  40,00 

od 12 miesięcy – 0pkt 

od 18 miesięcy – 10pkt 

od 24 miesiące – 20pkt 

od 30 miesięcy – 30pkt 

od 36 miesięcy – 40pkt  

 

2. Wymagana gwarancja minimum 12 miesięcy (1 rok) – punktowany będzie termin jak    
najdłuższy, z tym, że termin dłuższy niż 36 miesięcy (3 lata)  będzie traktowany przy 
dokonywaniu oceny ofert tak jakby wynosił 36 miesięcy (3 lata). Oferowana gwarancja na okres 
poniżej 12 miesięcy (1 rok) będzie traktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i spowoduje 
odrzucenie oferty.  

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę 
punktów. 

 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ     
            DOPEŁNIONE  PO WYBORZE    OFERTY    W    CELU   ZAWARCIA    UMOWY   W     
              SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę zgodną ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą.  
2. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przedstawi kosztorys uwzględniający 

poszczególne pozycje zamówienia.  
 



 

 
 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA     
                 UMOWY 
 
Nie dotyczy 

 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ  
           WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  
           ZAMÓWIENIA    PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR  
           UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY  
           ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA  
           TAKICH WARUNKACH 
 
Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część.  

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH     
             WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Środki ochrony prawnej stosuje się zgodnie z działem VI  - Środki Ochrony Prawnej ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

XIX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
1.  Zamówienie  podzielone jest na części.  
2.  Wykonawcy mogą jednocześnie składać oferty na wszystkie części.  
3.  Na każdą z części będzie zawarta odrębna umowa. 

XX.    ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

XXI.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

XXI.    ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI  
            ELEKTRONICZNEJ. 
 
XXII.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W  
             POSTĘPOWANIU. 

XXIII. SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIJESZĄ SIWZ REGULUJĄ PRZEPISY     
             PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ  
             PUBLICZNYCH I KODEKS CYWILNY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 1 
 
 
 
 
(pieczęć firmowa) 

 
OFERTA PRZETARGOWA 

 
 

Dostawy wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej, zakup pomocy 
dydaktycznych oraz narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej w Jastkowie i Szkoły Podstawowej 

w Tomaszowicach 
 
 
 
 
Nazwa wykonawcy: …………………..……………………………………………………………... 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon / Fax : ………………………………………E-mail: …………..…………………………… 
 
 
 
CZEŚĆ 1 
 

Cena oferty brutto: …………………………… w tym podatek VAT ……………………….. 
 
Okres gwarancji: ………….. miesięcy  
 
 
CZĘŚĆ 2 
 
Cena oferty brutto: …………………………… w tym podatek VAT ……………………….. 
 
Okres gwarancji: ………….. miesięcy 
 
 

Zamówieniem wykonamy:               własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy 

 

 
W trybie podwykonawstwa zlecimy (wskazać zakres i podwykonawcę) : 

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

…………………………                                                                  ……………………………………………………………..  
(data)                                                                                                   (upoważniony przedstaw iciel wykonawcy) 

           

                                                           

 niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami ) 



 

 
 

   Załącznik nr 2   
 

Zamawiający: 
Gmina Jastków 
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 
21-002 Jastków 

Wykonawca: 
 
……………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
 NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
 
……………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Dostawy wyposażenia do 

pracowni przyrodniczej i matematycznej, zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK 
dla Szkoły Podstawowej w Jastkowie i Szkoły Podstawowej w Tomaszowicach 
 prowadzonego przez Gminę Jastków, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

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

(podpis) 

 

 

 



 

 
 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

      

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Załącznik nr 3 

 

 
Zamawiający: 
Gmina Jastków 
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 
21-002 Jastków 

Wykonawca: 
 
……………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
 NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
 
……………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA /  

GRUPA KAPITAŁOWA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Dostawy wyposażenia do 

pracowni przyrodniczej i matematycznej, zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK 
dla Szkoły Podstawowej w Jastkowie i Szkoły Podstawowej w Tomaszowicach 
 prowadzonego przez Gminę Jastków, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

□ * nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.   

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 

ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

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

(podpis) 

 

 



 

 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

□ * należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp  z 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na 

brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania: 

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

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

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

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

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

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

      

* zakreślić właściwe 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis)              


