Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://

Ogłoszenie nr 361498 - 2016 z dnia 2016-12-07 r.
Reda: Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Redy w ramach projektu Poprawa
jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Reda, krajowy numer identyfikacyjny
19167516100000, ul. ul. Gdańska 33, 84240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58
6788023, e-mail sekretariat@reda.pl; przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.reda.pl/
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)
nie
http://bip.reda.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
nie
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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych
w celu realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z
terenu miasta Redy w ramach projektu Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w
przyszłość
Numer referencyjny: 9.ZF.PN.D.EFS.2016
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
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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy
dydaktycznych w celu realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych z terenu miasta Redy w ramach projektu Poprawa jakości edukacji ogólnej
inwestycją w przyszłość CZĘŚĆ I - Sprzęt z zakresu Technologii InformacyjnoKomunikacyjnych (TIK) CZĘŚĆ II - Multimedialne programy edukacyjne CZĘŚĆ III Szkolne pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ IV - Laboratorium matematyczne CZĘŚĆ V Laboratorium przyrodnicze CZĘŚĆ VI – Laboratorium biologiczne CZĘŚĆ VII – Platformy
edukacyjne
II.5) Główny kod CPV: 39162000-5
Dodatkowe kody CPV:39162200-7, 39162100-6, 30236000-2, 48000000-8
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
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:
Okres w dniach: 35
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie
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:
nie
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 nie
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:
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
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
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
nie dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
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:
nie
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:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin dostawy
40
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: nie
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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
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:
Wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy Wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez
Strony, których nie można było wcześniej przewidzieć,
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: 16/12/2016, godzina: 10:00,
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
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Sprzętu z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)
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 interaktywny Tablica interaktywna Drukarka 3D Tablety Odtwarzacz CD
Ekran projekcyjny Wizualizer Wideoprojektor Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne
Przenośny komputer Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin dostawy
40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: dostawa multimedialnych programów edukacyjnych
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:Multimedialny program edukacyjny do matematyki dla klas 4-6 szkół
podstawowych multimedialny program edukacyjny do j. angielskiego Program edukacyjny
typu np. „eduSensus Uczeń zdolny” Multimedialny program edukacyjny z przyrody dla klas
4-6 Program komputerowy do badania predyspozycji zawodowych Multimedialny program
do dysleksji Multimedialny pakiet programów logopedycznych Program komputerowy do
laboratorium matematycznego dla szkoły podstawowej Szczegółowy opis stanowi załącznik
nr 1
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin realizacji
40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: dostawa szkolnych pomocy dydaktycznych
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:Szybkie ćwiczenia ze słownictwa Szybkie ćwiczenia z pisania Trening
budowania zdań Puzzle angielskie Wieże ułamkowe ekwiwalentne Układanki na zasadzie
domina System dziesiętny Puzzle matematyczne Magnetyczna oś liczbowa Pola i własności
wielokątów Kalkulator Liczydło szkolne Waga szalkowa Magiczny cylinder Zadania z
cylindra dodawanie w zakresie 20 Bingo matematyczne Błyskawiczna tabliczka mnożenia
Zjadacz angielskiego - zadajemy pytania Zestaw preparatów biologicznych Lornetka Lupa
Przenośny zestaw badania wody Zestaw akwarystyczny Kwasomierz glebowy szkielet
człowieka wskaźniki pH Zestaw plastikowych pipet Pasteura Pęsety Kompas Zestaw
optyczny Plansza obiegu wody w przyrodzie Globus indukcyjny Barometr mechaniczny
Higrometr Wiatromierz elektroniczny Deszczomierz Termometr zaokienny Mikroskop wersja
zasilana z sieci i/lub z baterii Mikroskop z kamerą USB Nawigacja satelitarna na zajęcia z

geografii Generator van de Graffa Komplet szkła laboratoryjnego Model do budowania
cząsteczek Model serca Model skóry człowieka Szkielet człowieka z ruchomymi elementami
cylinder miarowy plastikowy Zestaw: zlewka duża o poj. 400ml, 150 ml, Zestaw plansz
edukacyjnych do przyrody Zestaw do robienia preparatów mikroskopowych Przewodnik do
poznawania gwiazd Zestaw skał i minerałów Nazywamy emocje materiał obrazkowy
Lateralizacja Lotto Prawo Lewo Pamięć zestaw w pudełku Percepcja słuchowa Samogłoski
do szycia Deska do ćwiczeń równowagi Memory dotykowe w woreczku typu Klocki
matematyczne Kostki do zadań matematycznych Tablica motoryczno – wzrokowa Tabliczki
dotykowe Gra zespołowa wędkowanie Kordonka - samobieżne pedały Zabawka
logopedyczna Walizka logopedyczna Chusta animacyjna Dobre zachowanie na co dzień
Tolerancja i współpraca Rozwiązywanie konfliktów Jak odreagować emocje Gra ekspresje
Akademia umysłu - typu np. Junior Edu Akademia umysłu – typu np.: Uczeń Edu Worek
sensorycznych piłeczek Gra typu np. "Pamięć dźwiękowa" Labirynt typu np. o krab
Sensoryczne piłeczki świecące Zestaw typu np. Bystre oczko Historyjki typu np. obrazkowo
zdaniowe z pytaniami Klocki typu np. dotykowe Kamienie typu np. sensoryczne Huśtawka
typu np. nożna Grafomotoryczne wzory szorstkie Klocki typu np. LEGO WEDO - pakiet edu
Klocki typu np. LEGO MINDSTORMS EV3 (lub równoważny) – pełny pakiet edukacyjny
(lub równoważny) Klocki typu np. LEGO MINDSTORMS EV3(lub równoważny) Klocki
typu np. LEGO MINDSTORMS EV3 (lub równoważne)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin realizacji
40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4 Nazwa: dostawa laboratorium matematyczne
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 obrotowa Waga szalkowa Liczydło z tablicą magnetyczną Konstrukcje
przestrzenne typu np.: Xeo Tablica na przybory magnetyczne Tablica na podkładzie z PCV
Zestaw przyrządów do tablic (markery, gąbki) Stojak do przechowywania plansz Przyrządy
tablicowe (linijka, kątomierz, cyrkiel) Mierzenie długości - zestaw miar Przyrządy do nauki w
zbiorach i okręgach (puzzle i układanki) Zestaw elementów do budowy brył przestrzennych
Bloczki do nauki o ułamkach Zestaw plansz dydaktycznych do prezentacji zagadnień
matematycznych klas IV-VI Kalkulator Tarcza zegarowa demonstracyjna Zestaw
transparentnych figur geometrycznych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin realizacji
40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5 Nazwa: dostawa laboratorium przyrodniczego
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:Mikroskop z kamerą USB Mikroskop wersja zasilana z sieci i/lub z baterii
Przenośny zestaw do badania wody Teleskop Lupa Pudełko do obserwacji okazów Zestaw
preparatów mikroskopowych Termometr z sondą Waga elektroniczna Elektroskop Zestaw
pałeczek do elektryzowania Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych Pojemnik
próżniowy z pompką Probówka szklana Statyw do probówek Kolba stożkowa Zlewka duża –
szklana Palnik spirytusowy Zestaw szkiełek podstawowych Okulary ochronne Rękawiczki
lateksowe Rękawice do gorących przedmiotów Fartuch laboratoryjny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin realizacji
40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6 Nazwa: dostawa laboratorium biologicznego
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:Mikroskop z kamerą USB Szkielet człowieka z ruchomymi elementami
przenośny zestaw do badania wody teleskop rękawice do gorących przedmiotów waga
elektroniczna do 5kg Lupa probówka szklana statyw na probówki zlewka duża – szklana
palnik spirytusowy Ciśnieniomier z Elektroskop zestaw pałeczek do elektryzowania
termometr z sondą pudełko do obserwacji okazów (z 2 lupami) zestaw podstawowych
obwodów elektrycznych pojemnik próżniowy z pompką zestaw preparatów biologicznych
Stoper mikroskop optyczny, stereoskopowy model budowy anatomicznej człowieka fartuchy
laboratoryjne okulary ochronne rękawiczki lateksowe kolby stożkowe model skóry człowieka
model serca szalki petriego
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin realizacji
40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7 Nazwa: dostawa platform edukacyjnych
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:Platforma edukacyjna dla szkół podstawowych np. typu: Zawartość
merytoryczna: co najmniej matematyka, j. angielski. Łącznie min. 800 ćwiczeń. Wymagania:
gotowe testy interaktywne z zakresu każdego przedmiotu. Platforma edukacyjna dla
gimnazjów np. typu: co najmniej: matematyka, j. angielski, biologia, chemia, geografia.
Łącznie min. 2000 ćwiczeń. Wymagania: gotowe testy interaktywne z zakresu każdego
przedmiotu, konieczna obecność filmów edukacyjnych: wykładów filmowych, a dla
przedmiotów przyrodniczych – filmów z eksperymentami.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
termin realizacji
40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

