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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(w dalszej części zwana SIWZ) 

 z dnia 06.07.2010 r. 

zmodyfikowany 15.07.2010 r. 

 
na: 

Nazwa :  „Zakup wyposaŜenia do świetlic wiejskich w Gminie Sobótka" 
 
 

 
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 
Gmina Sobótka 

ul. Rynek 1 

55-050 Sobótka 

strona internetowa: www.sobotka.pl 

Tel. (071) 31-62-043 do 045 Fax. (071) 31-62-123  

REGON : 931935112 NIP : 896-10-00-784 

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM. 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA . 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, 
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 
157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778 zwanej dalej Ustawą), w 
trybie przetargu nieograniczonego. 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA . 

Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ wraz z dostawą i wniesieniem wyposaŜenia świetlic, 
spełniających normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczno jakościowe określone w 
Specyfikacji techniczno – asortymentowo – ilościowej wyposaŜenia świetlic, która stanowi 
załącznik nr 1 do umowy. 
Zamawiający informuje, Ŝe dostarczane wyposaŜenia naleŜy wnieść do wskazanej przez 
Zamawiającego świetlicy znajdującej się na terenie Gminy Sobótka, a elementy wymagające 
montaŜu naleŜy zamontować. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji techniczno - 
asortymentowo- ilościowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części SIWZ). 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych zgodnie z punktem 17 SIWZ. 
 
Kody CPV: 
39150000-8 RóŜne meble i wyposaŜenie 
39143200-8 Meble do jadalni 
39141000-2 Meble i wyposaŜenie kuchni 
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32342400-6 Sprzęt nagłaśniający 
31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2010 r. 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 Ustawy: 

(1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

(2) posiadania wiedzy i doświadczenie do wykonywania zamówienia;  
(3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
(4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadać 

dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niŜ:  
a) odpowiednio  dla części 1 – wyposaŜenie kuchni -  60.000 zł, 
b) odpowiednio  dla części 2 – meble – 170.000 zł, 
c) odpowiednio  dla części 3 – sprzęt AGD/RTV- 30.000 zł 

5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty 
oświadczenia i dokumenty wskazane poniŜej. Ocena spełniania warunków wymaganych od 
Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia. 

Wykonawcy powołujących się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

6. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU. 

I. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 Ustawy, do oferty naleŜy załączyć: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w 
art. 22 ust. 1 Ustawy wg załącznika 2 do SIWZ (oryginał); 

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolności kredytowa wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
(wymagane min. w punkcie 5.1. (4)); 

 (Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków 
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finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert.) 

II. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy naleŜy złoŜyć następujące dokumenty w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŜnioną, z 
zachowaniem sposobu reprezentacji: 

3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ 
(Oryginał); 

4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

(Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 
pkt II) 

III W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego naleŜy złoŜyć: 

7) opisy lub fotografie; 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa dokument i dokumenty wystawione w kraju, w których ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

1. nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert;  

2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, albo Ŝe uzyskali przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem składania ofert; 

3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

4. oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
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zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
takiego zaświadczenia. 

 

 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawców. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawców lub te podmioty. 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWNIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB 
DOKUMENTÓW, A TAK śE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem. 

3) KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów 
lub informacji, o których mowa powyŜej, przekazanych faksem. 

4) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zamawiający 
domniema, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez 
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 
treścią pisma. 

5) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, naleŜy kierować na adres: 

Gmina Sobótka 
ul. Rynek 1 
55-050 Sobótka 
fax: (071) 31-62-123  

6) Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są :  

# w kwestiach procedury przetargowej p. Ewa Pigóra, tel. (071) 31-62-043 w godz. Od 8.00 do 
15.00,  

# w kwestiach przedmiotu zamówienia p. Tomasz Woch, tel. (071) 31-62-043 w godz. Od 8.00 do 



5 

15.00. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM. 

KaŜdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
− dla części 1- wyposaŜenie kuchni   - 1.500,- zł 
− dla części 2 – meble     - 4.500,- zł 
− dla części 3- sprzęt AGD/RTV   - 500,- zł 

Wykonawca wnosząc Wadium zobowiązany jest zaznaczyć, którego zadania ono dotyczy. 
 
Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 
1158, z późn. zm.). 
Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 19.07.2010 r. do godz. 10.00. 
Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 
72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 
w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy 
wpisać: „wadium przetargowe- sprawa ZP.341-19/2010- część…………”). Wadium wniesione w 
innej formie naleŜy załączyć do oferty. 
Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2) ÷ 5) SIWZ musi być zdeponowane w 
oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z adnotacją 
i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę naleŜy dołączyć jako załącznik do oferty. W przypadku składania oferty drogą 
pocztową do oferty naleŜy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po 
otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem 
Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. 
Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 4 
Ustawy. 
Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

9. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 
realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością 
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 
Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 
z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 
JeŜeli złoŜona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
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oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

ZłoŜona przez wykonawcę oferta musi zawierać: 

1) wypełniony i podpisany druk oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączniki 
cenowe, stanowiące załącznik nr 1a, 1b, 1c do SIWZ,  

2) dowód wniesienia wadium, 

3) wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierzy 
podwykonawcom; (Uwaga: w przypadku braku odpowiedniego skreślenia w formularzu 
oferty - pkt. 10 zał. nr 1 do SIWZ, zamawiający przyjmuje iŜ wykonawca nie zamierza 
Ŝadnej części zamówienia powierzyć do wykonania podwykonawcom), 

4) oświadczenia i dokumenty formalne wymagane według punktu 6 SIWZ, 

5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

Na kaŜdą część musi być złoŜona oddzielna oferta.   

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk 
komputerowy). 

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta. Zalecane jest dołączenie 
zaświadczenia o wpisie do Ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokumentu, w celu 
zweryfikowania podpisu pod ofertą.  

JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 
musi w swej treści jednoznacznie wskazać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to 
musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte 
(zszyte) w sposób zapobiegający moŜliwości dekompletacji zawartości oferty. 

KaŜda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym dolnym rogu strony. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. 

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniŜszego wzoru:  

< NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES, SIEDZIBA >  

OFERTA W < TRYB POSTĘPOWANIA > 

NA < NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyŜej musi być opisana nazwą i adresem oferenta. 

Ofertę składaną do ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki 
kurierskiej naleŜy przygotować w sposób określony powyŜej i przesłać w zewnętrznej kopercie 
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zaadresowanej w następujący sposób: 

<NAZWA, ADRES, SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO>  

OFERTA W <TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA>  

NA < NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  ............ 

Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty 
pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej, jak równieŜ opatrzonej 
napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu ofert 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian, zostaną dołączone do oferty.  

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złoŜenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i 
poprawek z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi 
nie będą otwierane.  

 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie w: 

Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 

ul. Rynek 1 

w Biurze Obsługi Klienta (parter budynku) 

nie później niŜ do dnia 19.07.2010 r. do godziny 10.00. 

Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane 
niezwłocznie bez otwierania. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.07.2010 r. o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie 
Miasta i Gminy Sobótka. 

Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi protokół 
z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adres wykonawców, a takŜe 
informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w 
cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
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Wykonawca musi równieŜ w cenie ofertowej, którą umieści w formularzu ofertowym, uwzględnić 
inne opłaty i podatki, a takŜe ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę. 

Cena brutto powinna być wyraŜona w złotych polskich. W złotych polskich będą równieŜ 
prowadzone rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Całkowita cena brutto powinna 
być wyraŜona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

KaŜdy z Wykonawców moŜe zaproponować tylko jedną cenę i nie moŜe jej zmienić. 

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe (art. 
87 ust. 2 Ustawy). 

 

13. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJACY B ĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW 
SPOSOBU OCENY OFERT. 

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

cena brutto– 100%. 

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. 

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły :  

Cn / Cof.b. X 100 = ilość punktów, gdzie: 

Cn – najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych,  

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej, 

100 – wskaźnik stały. 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyŜej kryterium. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO. 

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5 
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŜ przed upływem terminu 
związania ofertą, z zastrzeŜeniem art. 94, ust. 1a Ustawy. 

JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust. 1 Ustawy. 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy na zasadach określonych w umowie - zał. nr. 4  
do SIWZ. 

Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do stawienia się z 
waŜnym zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej (jeŜeli wcześniej nie zostało 
dołączone do oferty). 

W przypadku udzielenia zmówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 
Ustawy) - wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu umowę regulujące 
współpracę tych wykonawców. 

Wybrany wykonawca winien przybyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w celu  
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podpisania umowy.  

 

15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI 
ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKAC H. 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby 
zawarł umowę na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany tj.: 

a) w przypadku zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, Ŝe osoby te będą spełniały 
wymagania określone w SIWZ; 

b) gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 

c) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku 
konieczności wykonywania części zamówienia, 

d) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę 
wartości umowy 

e) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy  
 w stosunku do treści oferty, jeŜeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  
 z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub  
 zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np.: powodują skrócenie terminu  
 realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia; 

f) Zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej umowie polegającą na zmianie terminu 
wykonania w następujących wypadkach: 

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski Ŝywiołowe; warunki 
atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemoŜliwiające dostawę, 

- epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, strajkiem lub 
stanem wyjątkowym,   

-  inne przyczyny zewnętrzne niezaleŜne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 
niemoŜliwością dostawy, 

- działania siły wyŜszej, za którą uwaŜa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące 
po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej 
zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemoŜliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z 
jej treścią, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w powyŜej dotyczących 
terminu zakończenia zadanie, moŜe on ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o 
okres trwania tych okoliczności.  

Zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. Zmiany do 
umowy moŜe inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do 
drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.  
  

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 
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doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy. 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 
wykonawczych jak teŜ postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych –  odwołanie oraz skarga. 
Przy czym, zgodnie z przepisem art.180 ust.2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę;  

2) opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

 
17. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZ ĘŚCIOWYCH. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych: 
a) Część I – WyposaŜenie kuchni- talerze głębokie, talerze płytkie duŜe, talerze płytkie małe, 

szklanki, filiŜanki, łyŜeczki, łyŜki, noŜe, widelce. 
b) Część II– meble- stoły, krzesła, meble kuchenne, (3 szafki wiszące, 2 szafki stojące, 1 szafka 

pod zlewozmywak), regały, zlewozmywaki,  
c) Część III- sprzęt AGD/RTV- lodówki z zamraŜalnikiem, lodówki, kuchenki elektryczne, 

kuchenki gazowe, zmywarki, podgrzewacze wody, zestawy nagłaśniające, kuchnia gazowo- 
elektryczna; 

Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na dwie, trzy części jednocześnie lub na jedną z wybranych części 
zamówienia. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem 
na części wskazane powyŜej. 
 

18. INFORMACJ Ę O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJ ĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB  
ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE 
TAKICH ZAMÓWIE Ń. 

Zamawiający nie przewiduje moŜliwość skorzystania z prawa do udzielania zamówienia 
uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 w wysokości do 20% wartości zamówienia 
podstawowego. 
 

19. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ  
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZ Ą ODPOWIADAĆ OFERTY 
WARIANTOWE, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niŜ 
określony przez niego sposób wykonania zamówienia. 
 

20. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ  
ZAMAWIAJ ĄCEGO, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA 
POROZUMIEWANIE SI Ę DROGĄ ELEKTRONICZN Ą. 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości porozumiewania się droga elektroniczną. 
 

21. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą, 
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JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH 
OBCYCH. 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 
 

22. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU, JEśELI 
ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

23. UWAGI OGÓLNE. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

Adres strony internetowej zamawiającego : www.sobotka.pl. 

Zaleca się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       ............................................................................ 
        Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 

 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI do SIWZ: 

 
1. Formularz oferty 

1 a) Formularz cenowy- część I- wyposaŜenie kuchni 
1 b) Formularz cenowy – część II – meble 
1 c) Formularz cenowy – część III – sprzęt AGD/RTV 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w 
art. 22 ust. 1 Ustawy, 

3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, 

4. Projekt umowy, 
Zał. nr 1 do Umowy- Specyfikacje techniczno-asortymentow-ilościowa 
Zał. nr 3 do umowy- miejsce dostaw 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
O F E R T A 

 
Na zadanie: „Zakup wyposaŜenia do świetlic wiejskich w Gminie Sobótka" 
 
………………………………………………………………………………………………… 
                                                            Nr i nazwa zadania 
 
1. Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................ 

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

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:.......................................................................... 

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

woj. .........................................................................................  

nr REGON.............................    

Przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do Kontaktów:  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 
Adres (........................................................................................) 
Telefon (........................................................................................) 
Fax. (........................................................................................) 
E-mail (........................................................................................) 

 
3. Po zapoznaniu się z warunkami i ustaleniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wyraŜamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Gminę Sobótka przetargu 
nieograniczonym na zadanie „Zakup wyposaŜenia do świetlic wiejskich w Gminie Sobótka". 
 
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
cena brutto:………………………………………………….zł 
słownie:…………………………………………………………………………………….... w tym 
podatek:……………………………………………...zł słownie:……   
wartość netto: ……………………………………………….zł 
słownie:……………………………………………………………………………………… 

Oświadczamy, Ŝe wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
zamówienia.  

Oświadczam, Ŝe w przypadku wyboru naszej oferty na realizację następującego zadania: 
„Zakup wyposaŜenia do świetlic wiejskich w Gminie Sobótka" w ramach projektu „………….” , 
zobowiązuję się zapewnić 12/24 miesięczny okres gwarancji na przedmiot umowy. 

5.          Wadium w kwocie ……… zł zostało wniesione w dniu ....................................... w formie 
 ............................................................................ (dowód wpłacenia/wniesienia w załączeniu).  
Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto nr .................................  w 
Banku.........................................................(dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w 
pieniądzu). 

6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym z 
projektem umowy i przyjmujemy ją w całości bez zastrzeŜeń. 

 
7. Oświadczamy, Ŝe zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania 
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oferty oraz podpisania umowy, a takŜe dokonaliśmy wizji lokalnej miejsca, gdzie będą prowadzone 
dostawy objęte niniejszym zamówieniem. 
 
8. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez 30 dni od daty składania ofert i 
zobowiązujemy się podpisać umowę na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym 
załącznik nr 7 do SIWZ, po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w czasie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
9.  Informujemy, iŜ zamierzamy / nie zamierzamy część zamówienia powierzyć do wykonania 
podwykonawcom. Zgodnie z powyŜszym wykaz części zamówienia, których wykonanie powierzę 
podwykonawcom:............................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 

10.  Oświadczamy, iŜ za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt.12 niniejszej oferty, 
oferta nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złoŜone przez nas w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 
11. Oświadczamy, iŜ tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania 
stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: 
.................................................................................................................................................... 

12.  Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.  

 
Miejscowość i data:........................................ 
 
 
 
      .............................................................................................. 
      Podpis/podpisy osób upowaŜnionych do podpisania oferty 
 
Na ofertę składają się : 

5. ................................... 

6. ................................... 

7. ................................... 

8. ................................... 

9. ................................... 

(podpis i pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 1a do SIWZ 

 ..................................................... 
    (nazwa i adres Wykonawcy) 

 FORMULARZ  CENOWY  
Część nr I- wyposaŜenie kuchni 

               

L.p. Nazwa 
Nazwa handlowa 

oferowanego sprzętu 
i dane techniczne 

Cena 
jednostkowa 
netto PLN 

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

 Ilość 

 
wartość brutto PLN 

1. 
Talerz głęboki 

   725 szt.  

2. Talerz płytki duŜy    725 szt.  

3. Talerz płytki mały    725 szt.  

4. Szklanki    725 szt.  

5. FiliŜanki    725 szt.  

6. ŁyŜeczka    725 szt.  

7. ŁyŜka    725 szt.  

8. NóŜ    725 szt.  

9. Widelec    725 szt.  

wartość zamówienia – cena ofertowa – brutto PLN  

 
słownie wartość zamówienia – cena ofertowa – brutto PLN):  (podpis upełnomocnionego(nych)                                                                                               

przedstawiciela(i) Wykonawcy)  
………………………………………………………………….  

…………………........................... 



15 

Załącznik nr 1b do SIWZ 

 ..................................................... 
    (nazwa i adres Wykonawcy) 

 FORMULARZ  CENOWY  
Część II - meble 

               

L.p. Nazwa 
Nazwa handlowa 

oferowanego sprzętu 
i dane techniczne 

Cena 
jednostkowa 
netto PLN 

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

 Ilość 

 
wartość brutto PLN 

1. 
Stół 

   
192 szt. 

 

2. 
Krzesło 

   
729 szt. 

 

3. 
Meble kuchenne (3 szafki 
wiszące, 2 szafki stojące, 1 
szafka pod zlewozmywak 

   
11 
kompletów  

4. 
Regał 

   
3 szt. 

 

5. 
Zlewozmywak  

   
9 szt. 

 

wartość zamówienia – cena ofertowa – brutto PLN  

 
 
(słownie wartość zamówienia – cena ofertowa – brutto PLN):  (podpis upełnomocnionego(nych)                                                                                               

przedstawiciela(i) Wykonawcy)  
………………………………………………………………….  

…………………........................... 
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Załącznik nr 1c do SIWZ 

 ..................................................... 
    (nazwa i adres Wykonawcy) 

 FORMULARZ  CENOWY  
Część III- sprzęt AGD 

               

L.p. Nazwa 
Nazwa handlowa 

oferowanego sprzętu 
i dane techniczne 

Cena 
jednostkowa 
netto PLN 

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

 Ilość 

 
wartość brutto PLN 

1. 
Lodówka z zamraŜalnikiem 

   
9 szt. 

 

2. 
Lodówka 

   
2 szt. 

 

3. 
Kuchenka elektryczna 

   
3 szt. 

 

4. 
Kuchenka gazowa 

   
7 szt. 

 

5. 
Zmywarka  

   
6 szt. 

 

6. 
Podgrzewacze wody 

   
9 szt. 

 

7. 
Zestaw nagłaśniający 

   
7 szt. 

 

8. 
Kuchnia gazowo- 
elektryczna    

1 szt. 
 

wartość zamówienia – cena ofertowa – brutto PLN  

 
 
(słownie wartość zamówienia – cena ofertowa – brutto PLN):  (podpis upełnomocnionego(nych)                                                                                               

przedstawiciela(i) Wykonawcy)  
………………………………………………………………….  

…………………........................... 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 OŚWIADCZENIE 
My/ Ja, niŜej podpisani  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„Zakup wyposaŜenia do świetlic wiejskich w Gminie Sobótka" 

oświadczam/y, iŜ spełniam/y warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a w tym:  

 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;  

b) posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
 
 
 
______________, dnia ____________2010 r. 
                                                                              _______________________________ 

                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 OŚWIADCZENIE 
 
My/Ja, niŜej podpisani/y  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„Zakup wyposaŜenia do świetlic wiejskich w Gminie Sobótka" 

oświadczam/y, iŜ nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
______________, dnia ____________2010 r. 
 
 

                                                                               
_______________________________ 

                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA nr       /2010 
/projekt umowy/ 

 
 
na zadanie „Zakup wyposaŜenia do świetlic wiejskich w gminie Sobótka" zawarta w dniu 
…………… 2010 r. w Sobótce pomiędzy Gminą Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka zwaną w 
dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka   – Pana Zenona Gali 
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy   – Pani Eugenii Pawłowskiej 
z jednej strony, a firmą: 
................................................................................................................................................działającą 
na podstawie wpisu do …………………………………………………pod numerem………… 
NIP:……………………… REGON:……………….. zwaną w dalszej części niniejszej umowy 
Wykonawcą, uprawnionym do wykonania robót objętych niniejszą umową na podstawie wygranego 
przetargu nieograniczonego,  
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………...... 
 
                                                                     § 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  
pn. „Zakup wyposaŜenia do świetlic wiejskich w Gminie Sobótka"- 
część…………………………………………….. 

2. Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ wraz z dostawa i wniesieniem wyposaŜenia świetlic, 
spełniających normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczno jakościowe określone w 
specyfikacji techniczno - asortymentowo- ilościowej, która stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy - wykaz asortymentowo-ilościowy. 

3. Miejsce realizacji dostawy przedmiotu zamówienia: ……………  ………... 
4. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ………………………… wraz z 

załącznikami, stanowiąca zał. nr 2 do umowy. 
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem Umowy  

z naleŜytą starannością, winien kierować się zasadą ochrony interesów Zamawiającego i 
dostarczyć przedmiot umowy odpowiadający wymogom Zamawiającego. 

6. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów prawa. 

§ 2 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 31 sierpnia 2010 r. 
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 4 dni przed tym 

terminem. 
3. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiający dokona odbioru ilościowo-jakościowego 

protokołem odbioru  
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami. 
5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne 

ryzyko, w miejsce wskazane w § 1 ust. 3 oraz do pomieszczeń wskazanych przez 
Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dostarczony przedmiot umowy jest: 
a) niezgodny z opisem zawierającym specyfikację techniczną mebli i wyposaŜenia lub 

nie jest kompletny, 



 

  

b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, 
Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół 
zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin 
dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek a procedura czynności odbioru 
zostanie powtórzona. 

7. W przypadku innych zastrzeŜeń Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu 
umowy, Zamawiający wskaŜe w protokole odbioru przyczyny odmowy dostarczonego 
przedmiotu umowy wraz z określeniem terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia, 
nowego, wolnego od wad. 

8. Prawo własności przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zapewni do wykonania zobowiązań umowy osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach.  

2. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompletne, rzetelne 
i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas 
wykonywania zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby. 

 
§ 4 

1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  wykonanie  przedmiotu umowy  w  
wysokości ………………… złotych netto (słownie złotych: ......................), plus podatek 
VAT ………………… złotych.  Łączne wynagrodzenie brutto wynosi …………………… 
złotych. (słownie złotych: .......................................). 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, a w szczególności koszty dostawy i montaŜu wyposaŜenia. 

 
§ 5 

1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura oraz dokumenty odbioru 
ilościowego i jakościowego bez zastrzeŜeń (protokół), podpisane przez upowaŜnionych 
przedstawicieli Zadamawiającego i Wykonawcy. 

2. NaleŜność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 
3. Zapłata naleŜności nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, przy czym za datę zapłaty uwaŜa się datę obciąŜenia rachunku 
Zamawiającego. 

 
 

§ 6 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŜeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze względu na cel 
określony w umowie. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wyposaŜenie: 
− krzesło, meble kuchenne (3 szafki wiszące, 2 szafki stojące, 1 szafka pod 

zlewozmywak), regał, zlewozmywak - na okres…………….. 
− lodówka z zamraŜarnikiem, lodówka,  kuchenka elektryczna, kuchenka gazowa, 

zmywarka, podgrzewacze wody, zestaw nagłaśniający, kuchnia gazowo- 
elektryczna- na okres ………………………… 

3. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez 
zastrzeŜeń. 

4. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z dojazdem serwisu i usunięciem awarii 



 

  

(w tym wymiana na nowe części) stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy, 
obciąŜają Wykonawcę. 

5. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz 
uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem uŜytkowania. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru dostarczy Zamawiającemu 
wykaz danych umoŜliwiających zgłaszanie awarii i usterek, w szczególności adres 
strony www, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów i faksów. 

 
§ 7 

Strony postanawiają, Ŝe uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację 
przedmiotu umowy są:  

− z ramienia Zamawiającego – Tomasz Woch;  
− z ramienia Wykonawcy ……………………………… 

 
§ 8 

Strony ustalają następujące kary umowne: 
      1. Za zwłokę w wykonaniu umowy w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca    
          zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, za  
          kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2. JeŜeli zwłoka w dostawie przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający będzie 
    miał prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę 
    umowną w wysokości 25% wartości brutto umowy. 
3. Kary umowne potrącone będą z naleŜności Wykonawcy, na co wykonawca wyraŜa  
     zgodę.  
4. Za zwłokę w zapłacie faktur Wykonawca moŜe Ŝądać odsetki ustawowe. 
5. JeŜeli wskutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania części lub całości  
    przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyŜszająca wartość zastrzeŜonych kar  
    umownych bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niŜ te, dla których zastrzeŜono 
     karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na 
     ogólnych zasadach.  
  

§ 9 
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany tj.: 

g) w przypadku zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, Ŝe osoby te będą spełniały 
wymagania określone w SIWZ; 

h) gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 

i) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku 
konieczności wykonywania części zamówienia; 

j) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę 
wartości umowy; 

k) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy  
 w stosunku do treści oferty, jeŜeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  
 z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub  
 zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np.: powodują skrócenie terminu  
 realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia; 

l) Zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej umowie polegającą na zmianie terminu 
wykonania w następujących wypadkach: 

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski Ŝywiołowe; warunki 



 

  

atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemoŜliwiające dostawę, 

- epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, strajkiem lub 
stanem wyjątkowym,   

-  inne przyczyny zewnętrzne niezaleŜne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 
niemoŜliwością dostawy, 

- działania siły wyŜszej, za którą uwaŜa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące 
po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej 
zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemoŜliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z 
jej treścią, 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyŜej dotyczących 
terminu zakończenia robót moŜe ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o okres 
trwania tych okoliczności.  

 
§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
kodeksu postępowania cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. 
 

§ 12 
Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego. 
 
Integralną cześć niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do niniejszej umowy - Specyfikacji techniczno - asortymentowo- ilościowa 
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy. 
3. Załącznik nr 3- Miejsce dostaw 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Załącznik nr 1 do umowy 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNO - ASORTYMENTOWO- ILO ŚCIOWA  
WYPOSAśENIA ŚWIETLIC 

 
 
Lp. Asortyment Ilo ść Parametry techniczne  

 
Nr / nazwa 

części zadania 
1. Stół 192 szt. Wymiary: 

Długość: od 90 cm (w wersji 
złoŜonej) oraz od 150 cm (w 
wersji rozłoŜonej) 
Szerokość: od 70 cm 
Wysokość: od 70 cm 
 
Materiały: 
Nogi: 
- nogi stołu wykonane z 
drewna lakierowanego, o 
wymiarach nie mniejszych 
niŜ 6x6 cm, drewno w I 
gatunku, bez przebarwień 
 
Blat: 
- blat stołu rozkładany, 
wykonany z płyty MDF z 
okleiną drewnopodobną, lub 
z drewna (drewno w I 
gatunku, bez przebarwień) 
pokrytego bezbarwnym 
lakierem (lakier z atestem 
PZH – zdatny do kontaktu z 
Ŝywnością), lub z innych 
równowaŜnych materiałów, 
o grubości min. 2,5 cm,  
 
Kolorystyka: 
- dowolna, ale zgodna z 
kolorem krzeseł 
 
Konstrukcja: 
- całość zespolona za 
pomocą ocynkowanych 
wkrętów 
 
Gwarancja: 
- nie mniej niŜ 12 miesięcy 
 
Instrukcja: 
- tak, w języku polskim 

Część II- meble 

2. Krzesło 729 szt. Wymiary:  Część II- meble 



 

  

Szerokość: od 40  cm, 
Głębokość: od 50 cm, 
Wysokość: od 90 cm 
Wysokość do siedziska: nie 
mniej niŜ 45 cm 
Siedzisko: nie mniej niŜ 
40x40  
 
Materiały: 
StelaŜ: 
- krzesło wykonane na 
stelaŜu z litego drewna 
(drewno w I gatunku, bez 
przebarwień) pokrytego 
lakierem (lakier z atestem), 
lub z innego równowaŜnego 
materiału odpornego na 
zarysowania i uszkodzenia 
mechaniczne 
 
Siedzisko i oparcie: 
-siedzisko i oparcie 
wykonane z tkanin 
wysokogatunkowych, 
wypełnione gąbką, lub 
innym równowaŜnym 
materiałem zapewniającym 
komfort uŜytkowania 
 
Kolorystyka: 
-dowolna, ale zgodna z 
kolorem stołu 
 
Konstrukcja: 
- całość łączona ze sobą za 
pomocą ocynkowanych 
wkrętów 
 
Gwarancja: 
- nie mniej niŜ 12 miesięcy 
 
Instrukcja: 
- tak, w języku polskim  

3. Komplet mebli 
kuchennych (3 szafki 
wiszące, 2 szafki 
stojące, 1 szafka pod 
zlewozmywak 

11 
kompletów 

I. Szafka wisząca: 
Wymiary: 
- wysokość: od 50 cm 
(podwójna) 
- szerokość: od 60 cm, 
głębokość: od 20 cm.  
 
Materiał: 

Część II- meble 



 

  

-szafka wisząca, 2 
drzwiowa, (wyk. z  płyty 
laminowanej, lub z drewna 
(bez przebarwień w I 
gatunku, lakierowane, lakier 
z atestem) lub z innego 
równowaŜnego materiału.  
 
Konstrukcja: 
- elementy łączone wkrętami 
ocynkowanymi. 
 
 
II. Szafka stojąca: 
Wymiary: 
wysokość: od 80 cm 
szerokość: od 40 cm  
głębokość: od 45 cm  
 
Materiał: 
Szafka stojąca, z szufladami, 
ew. z szufladą i szafką, 
korpus z płyty meblowej 
laminowanej, front z płyty 
MDF lub z drewna (w I 
gatunku, bez przebarwień, 
lakierowane – lakier z 
atestem) 
 lub z innego równowaŜnego 
materiału. 
 
Konstrukcja: 
 - elementy łączone 
wkrętami ocynkowanymi 
 
III. Szafka pod 
zlewozmywak: 
Wymiary: 
 Wysokość: od 80 cm, 
szerokość: od 80 cm 
głębokość: od 45 cm 
 
Materiały: 
Szafka wykonana z 
lakierowanego drewna (w I 
gatunku, bez przebarwień,  
lakier z atestem), lub z 
innego równowaŜnego 
materiału.  
 
Konstrukcja: 



 

  

- elementy łączone wkrętami 
ocynkowanymi.  
- wymiar szafki musi być 
dostosowany do wymiaru 
zlewozmywaka 
 
IV. Gwarancja całości: 
- min. 12 miesięcy 
 
V. Instrukcja: 
- tak, język polski 

4. Regał 3 szt. Wymiary:  
głębokość – od 30 cm, 
szerokość – od 85,5 cm, 
wysokość – od 180 cm. 
 
Konstrukcja i materiały:  
-regał wykonany z płyt 
laminowanych lub ze sklejki 
z okleiną drewnopodobną, 
lub z drewna (drewno w I 
gatunku, bez przebarwień, 
lakierowane – lakier z 
atestem)  
 
Konstrukcja: 
- elementy regału łączone 
wkrętami ocynkowanymi 
 
Gwarancja: 
- minimum 12 miesięcy 
gwarancji 
 
Instrukcja:  
- tak, język polski. 

Część II- meble 

5. Zlewozmywak  9 szt. Wymiary:  
Głębokość: od 45  cm, 
szerokość: od 75  cm, 
wysokość: od 60  cm (min. 
wys. podbudowy szafki) 
 
Materiały: 
Zlewozmywak wykonany ze 
stali szlachetnej, 
chromoniklowanej lub 
równowaŜnego materiałów  
odpornego na korozję, z 
atestem PZH, przeznaczony 
do kontaktu z Ŝywnością. 
Zlewozmywak musi być 
dostosowany do wymiarów 

Część II- meble 



 

  

szafki pod zlewozmywak. 
 
Wym. komór :  
I komora: nie mniej niŜ 
370x330x150 mm  
II komora: nie mniej niŜ 
150x300x75 mm  
sitko odpływowe:  3,5”    
 
Pozostałe dane:  
- odporny na wys. temp.: tak 
- ociekacz: tak  
 
Gwarancja:  
min. 12 miesięcy gwarancji 
 
Instrukcja: 
- tak, język polski 

6. Lodówka z 
zamraŜarnikiem 

9 szt. Wymiary:  
Wysokość: od 150 cm, 
szerokość: od 50 cm, 
Głębokość: od 50 cm,  
 
Moc: 
- zuŜycie prądu: nie więcej 
niŜ 300 kWh/rok 
 
Pojemności: 
poj. chłodziarki: od 130 l  
pojemność zamraŜarki: od 
60 l. 
 
 
Pozostałe dane: 
- klasa energetyczna: A+   
- ilość szuflad w 
zamraŜarce: nie mniej niŜ 3 
- poj. na jajka: tak 
- ilość półek w lodówce: nie 
mniej niŜ 4 
- półki szklane: tak 
-  półki drzwiowe w 
lodówce: tak 
- ilość półek drzwiowych w 
lodówce: nie mniej niŜ 4 
- łatwoczyszcząca powłoka: 
tak 
- atest PZH: nie 
- przeznaczona do kontaktu 
z Ŝywnością: tak 
- dwudrzwiowa- tak. 

Część III – sprzęt 
AGD 



 

  

 
Kolorystyka: 
 - biała  
 
Gwarancja: 
- min. 24 miesiące gwarancji 
 
Instrukcja: 
-tak, język polski 

7. Lodówka 2 szt.  Wymiary:  
Wysokość: od 150 cm, 
szerokość: od 50 cm, 
Głębokość: od 50 cm,  
 
Moc: 
- zuŜycie prądu: nie więcej 
niŜ 300 kWh/rok 
 
Pojemności: 
poj. chłodziarki: od 300 l  
Pozostałe dane: 
- klasa energetyczna: A lub 
A+, 
- poj. na jajka: tak 
- ilość półek w lodówce: nie 
mniej niŜ 4 
- półki szklane: tak 
-  półki drzwiowe w 
lodówce: tak 
- ilość półek drzwiowych w 
lodówce: nie mniej niŜ 5 
- łatwoczyszcząca powłoka: 
tak 
- atest PZH: nie 
- przeznaczona do kontaktu 
z Ŝywnością: tak 
- jednodrzwiowa- tak. 
 
Kolorystyka: 
 - biała  
 
Gwarancja: 
- min. 24 miesiące gwarancji 
 
Instrukcja: 
-tak, język polski 

Część III – sprzęt 
AGD 

8. Kuchenka 
elektryczna 

3 szt. Wymiary:  
szerokość: od 50  cm                      
wysokość: od 80  cm                              
głębokość: od 60  cm 
 

Część III – sprzęt 
AGD 



 

  

Moc:  
moc przyłączeniowa: 9,8 
kW, moc pól grzejnych: od 
1200 do 2500 W (4 pola 
grzewcze) 
moc grilla: 2 kW   
moc piekarnika: 3,3 kW   
 
Dane pozostałe: 
- minutnik: tak 
- termoobieg: tak 
- opiekacz: tak  
- programator: tak 
- klasa energetyczna: A+ 
- regulacja wysokości: tak 
- oświetlany piekarnik: tak 
- termoregulator: tak 
- pokrycie z emalii 
łatwocyszczącej: tak 
 
Kolor:  
biały  
 
Gwarancja: 
 min. 24 miesiące gwarancji 
 
Instrukcja: 
- tak, język polski 

9. Kuchenka gazowa 7 szt. Wymiary: 
 szerokość – od 50  cm, 
wysokość – od 80  cm,  
głębokość – od 60  cm.    
             
 
Moc: 
moc piekarnika: od 2 kW 
moc grilla: od 2 kW 
moc pol grzejnych: od 111 
do 3000 kW (4pola grzejne) 
 
Dodatkowe funkcje:          
- minutnik: tak  
- podwójny ruszt: tak 
 grill gazowy: tak     
termoregulator: tak 
metalowa pokrywa: tak     
zabezpieczenie 
przeciwwypływowe: tak 
połka blaszana: tak 
połka siatkowa: tak 
emalia łatwoczyszcząca: tak 

Część III – sprzęt 
AGD 



 

  

 
Poj. piekarnika:  
- min. 60 l 
 
Gwarancja:  
- min. 24 miesiące gwarancji 
 
Instrukcja: 
- tak, język polski 

10.Zmywarka  6 szt. Wymiary:  
Szerokość: od 40  cm 
wysokość: od 80 cm  
Głębokość: od 60 cm, 
 
 Pojemność  
– od 9 kpl. naczyń.  
 
Funkcje: 
opóźniony start: tak 
5 programów: tak 
 4 temperatury: tak 
 wyświetlacz cyfrowy: tak 
 klasa energetyczna: A  
elektr. sterowanie: tak 
 dobór il. wody do il. 
naczyń: tak  
wolnostojąca: tak  
 
Moc: 
moc przyłączeniowa: od 
2000W 
zasialnie: 230 V/ 50 Hz 
 
ZuŜycie energii i wody: 
- woda: do 13l/cykl 
- energia: do 1,1 kWh/ cykl 
- roczne zuŜycie energii: do 
180 kWh/rok 
 
 
 
 
Pozostałe dane: 
pojemnik na sztućce: tak 
przepływowy ogrzewacz 
wody: tak  
 
Gwarancja:  
- min. 24 miesiące gwarancji  
 
Instrukcja: 

Część III – sprzęt 
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- tak, język polski 
11.Podgrzewacze wody 7 szt. Parametry:  

zasilanie: 230 V 
moc : od 4 kW 
wydajność: min 2 l na min  
wym:15x10x5 cm 
 
Pozostałe dane: 
- w komplecie bateria z 
wylewka, przewód 
zasilający i rozety 
maskujące,  
 
Gwarancja: 
- min. 24 miesiące gwarancji 
 
Instrukcja: 
-tak,  język polski 

Część III – sprzęt 
AGD 

12.Zestaw nagłaśniający 8 kpl. Parametry:  
moc 120  kW  
 
MoŜliwości odtwarzania: 
 CD audio: tak 
CD-R: tak 
CD-RW: tak 
MP3: tak 
WMA: tak  
DVD: tak 
 radio: tak 
korektor dźwięku: tak  
dźwięk przestrzenny: tak 
złącze USB: tak 
wyjście słuchawkowe: tak 
wyjście audio: tak 
odtwarzacz CD 1 płytowy: 
tak 
 
Gwarancja:  
- min. 24 miesiące gwarancji 
 
Instrukcja: 
- tak, język polski 

Część III – sprzęt 
AGD 

13.Talerz głęboki 725 szt. Rozmiar : od 21 cm 
(średnica) 
Materiał :  porcelana 
Produkt nadający się do 
mycia w zmywarce 
Kolor: biały 

Część I – 
wyposaŜenie 
kuchni 

14.Talerz płytki duŜy 725 szt. Rozmiar: od 26 cm 
(średnica) 
Materiał: porcelana 

Część I – 
wyposaŜenie 
kuchni 



 

  

Produkt nadający się do 
mycia w zmywarce 
Kolor: biały 

15.Talerz płytki mały 725 szt. Rozmiar: od 20 cm 
(średnica) 
Materiał: porcelana 
Produkt nadający się do 
mycia w zmywarce 
Kolor: biały 

Część I – 
wyposaŜenie 
kuchni 

16.Szklanki 725 szt. Pojemność : 400 - 450 ml 
Materiał: szkło 
Kolor : bezbarwny 

Część I – 
wyposaŜenie 
kuchni 

17.FiliŜanki 725 szt. FiliŜanka ze spodkiem, 
porcelana, kolor biały, 
nadając się do mycia w 
zmywarce, pojemność : ok. 
200 ml 

Część I – 
wyposaŜenie 
kuchni 

18.ŁyŜeczka 725 szt. Produkt ze stali nierdzewnej 
18/10, z atestem PZH, 
przystosowany do mycia w 
zmywarkach 

Część I – 
wyposaŜenie 
kuchni 

19.ŁyŜka 725 szt. Produkt ze stali nierdzewnej 
18/10, z atestem PZH, 
przystosowane do mycia w 
zmywarkach 

Część I – 
wyposaŜenie 
kuchni 

20.NóŜ 725 szt. Produkt wykonany ze stali 
nierdzewnej 18/10, posiada 
atest PZH, przystosowany 
do mycia w zmywarce 

Część I – 
wyposaŜenie 
kuchni 

21.Widelec 725 szt. Produkt wykonany ze stali 
nierdzewnej 18/10, 
przystosowany do mycia w 
zmywarce, posiada atest 
PZH 

Część I – 
wyposaŜenie 
kuchni 

22.Kuchnia gazowo- 
elektryczna 

1 szt. Wymiary:  
wysokość od 85 cm 
szerokość od 50 cm 
głębokość od 60 cm 
 
 
Moc: 
Moc przyłączeniowa: 3,3 
kW 
Moc grilla: 2kW 
Moc pól grzewczych: od 
1000 do 3000 W (4 pola 
grzewcze) 
 
Poj. piekarnika: od 50 l 
 
Funkcje: 

Część III – sprzęt 
AGD 



 

  

Ogrzewanie górne:  tak 
Ogrzewanie dolne: tak 
Ogrzewanie górne i dolne: 
tak 
Wentylator: tak 
Termoobieg: tak 
RozmraŜanie: tak 
Grill: tak 
Funkcja Pizza: tak 
 
Pozostałe dane: 
Klasa energetyczna: A 
Zapalacz gazu: w pokrętle 
Zabezpieczenie 
przeciwwypływowe: tak 
Szuflada na naczynia: tak 
Programator elektroniczny: 
tak 
 
Parametry obudowy: 
-pokrycie płyty z emalii 
łatwoczyszczącej 
- front szklany z pasami z 
blachy nierdzewnej 
- całość wykonana z blachy i 
malowana na biało 
 
Gwarancja:  
Nie mniej niŜ 24 miesiące 
 
Instrukcja: 
- tak, język polski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Załącznik nr 3 do umowy 

MIEJSCE DOSTAW 

Lp. 

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego  

jedn. 
miary ilość (liczba) 

1 2 3 4 

I Koszty inwestycyjne (Ki): 

A** wyposaŜenie świetlicy w Garncarsku 

1***  stoły szt. 10 

2 krzesła szt. 60 

3 
meble kuchenne (3 szafki wiszące, 2 stojące 
1 pod zlewozmywak) kpl. 1 

4 zlewozmywak szt. 1 

5 kuchenka elektryczna szt. 1 

6 podgrzewacz do wody szt. 1 

7 apatarura nagłaśniająca 120 kW kpl. 1 

8 talerze płytkie duŜe szt. 40 

9 talerze płytkie małe szt. 40 

10 talerze głębokie szt. 40 

11 widelce szt. 40 

12 noŜe szt. 40 

13 łyŜki szt. 40 

14 łyŜeczki szt. 40 

15 szklanki szt. 40 

16 fili Ŝanki szt. 40 

Suma A 

B** wyposaŜenie świetlicy w Kryształowicach 

1***  krzesła szt. 10 

2 
meble kuchenne (3 szafki wiszące, 2 stojące 
1 pod zlewozmywak) kpl. 1 

3 zlewozmywak szt. 1 

4 kuchenka gazowa szt. 1 

5 lodówka z zamraŜarnikiem szt. 1 

6 podgrzewacz do wody szt. 1 

7 aparatura nagłaśniająca 120 kW szt. 1 

8 zmywarka do naczyń szt. 1 



 

  

9 talerze płytkie duŜe szt. 100 

10 talerze płytkie małe szt. 100 

11 talerze głębokie szt. 100 

12 widelce szt. 100 

13 noŜe szt. 100 

14 łyŜki szt. 100 

15 łyŜeczki szt. 100 

16 szklanki szt. 100 

17 fili Ŝanki szt. 100 

Suma B 

C** wyposaŜenie świetlicy w Księginicach Małych 

1***  stoły szt. 25 

2 krzesła kpl. 100 

3 
meble kuchenne (3 szafki wiszące, 2 stojące 
1 pod zlewozmywak) szt. 1 

4 zlewozmywak szt. 1 

5 kuchenka gazowa szt. 1 

6 aparatura nagłaśniająca 120 kW szt. 1 

7 zmywarka do naczyń szt. 1 

8 talerze płytkie duŜe szt. 100 

9 talerze płytkie małe szt. 100 

10 talerze głębokie szt. 100 

11 widelce szt. 100 

12 noŜe szt. 100 

13 łyŜki szt. 100 

14 łyŜeczki szt. 100 

15 szklanki szt. 100 

16 fili Ŝanki szt. 100 

Suma C 

D** wyposaŜenie świetlicy w Kunowie 

1***  stoły szt. 6 

2 krzesła szt. 25 

3 
meble kuchenne (3 szafki wiszące, 2 stojące i 
1 pod zlewozmywak) kpl. 1 

4 zlewozmywak szt. 1 

5 kuchenka elektryczna szt. 1 

6 lodówka z zamraŜarnikiem szt. 1 

7 podgrzewacz wody kpl. 1 



 

  

8 zmywarka do naczyń szt. 1 

9 aparatura nagłaśniająca szt. 1 

10 talerze płytkie duŜe szt. 40 

11 talerze płytkie małe szt. 40 

12 talerze głębokie szt. 40 

13 widelce szt. 40 

14 noŜe szt. 40 

15 łyŜki szt. 40 

16 łyŜeczki szt. 40 

17 szklanki szt. 40 

18 fili Ŝanki szt. 40 

Suma D 

E** wyposaŜenie świetlicy w Michałowicach 

1***  stoły szt. 10 

2 krzesła szt. 40 

3 
meble kuchenne (3 szafki wiszące, 2 stojące 
1 pod zlewozmywak) kpl. 1 

4 zlewozmywak szt. 1 

5 kuchenka elektryczna szt. 1 

6 lodówka z zamraŜarnikiem szt. 1 

7 aparatura nagłaśniająca szt. 1 

8 talerze płytkie duŜe szt. 40 

9 talerze płytkie małe szt. 40 

10 talerze głębokie szt. 40 

11 widelce szt. 40 

12 noŜe szt. 40 

13 łyŜki szt. 40 

14 łyŜeczki szt. 40 

15 szklanki szt. 40 

16 fili Ŝanki szt. 40 

Suma E 

F** wyposaŜenie świetlicy w Okulicach 

1***  stoły szt. 5 

2 krzesła kpl. 40 

3 
meble kuchenne (3 szafki wiszące, 2 stojące 
1 pod zlewozmywak) szt. 1 

4 zlewozmywak szt. 1 

5 kuchenka gazowa szt. 1 



 

  

6 aparatura nagłaśniająca szt. 1 

7 talerze płytkie duŜe szt. 40 

8 talerze płytkie małe szt. 40 

9 talerze głębokie szt. 40 

10 widelce szt. 40 

11 noŜe szt. 40 

12 łyŜki szt. 40 

13 łyŜeczki szt. 40 

14 szklanki szt. 40 

15 fili Ŝanki szt. 40 

Suma F 

G** wyposaŜenie świetlicy w Olbrachtowicach 

1***  stoły szt. 20 

2 krzesła szt. 100 

3 
meble kuchenne (3 szafki wiszące, 2 stojące 
1 pod zlewozmywak) kpl. 1 

4 zlewozmywak szt. 1 

5 kuchenka gazowa szt. 1 

6 lodówka z zamraŜarnikiem szt. 1 

7 podgrzewacz wody szt. 1 

8 apatarura nagłaśniająca kpl. 1 

9 talerze płytkie duŜe szt. 100 

10 talerze płytkie małe szt. 100 

11 talerze głębokie szt. 100 

12 widelce szt. 100 

13 noŜe szt. 100 

14 łyŜki szt. 100 

15 łyŜeczki szt. 100 

16 szklanki szt. 100 

17 fili Ŝanki szt. 100 

Suma G 

H** wyposaŜenie świetlicy w Przezdrowicach 

1***  stoły szt. 5 

2 krzesła szt. 20 

3 
meble kuchenne (3 szafki wiszące, 2 stojące 
1 pod zlewozmywak) kpl. 1 

4 lodówka z zamraŜarnikiem szt. 1 

5 talerze płytkie duŜe szt. 25 



 

  

6 talerze płytkie małe szt. 25 

7 talerze głębokie szt. 25 

8 widelce szt. 25 

9 noŜe szt. 25 

10 łyŜki szt. 25 

11 łyŜeczki szt. 25 

12 szklanki szt. 25 

13 fili Ŝanki szt. 25 

Suma H 

I** wyposaŜenie świetlicy w Rogowie Sobóckim 

1***  stoły szt. 40 

2 krzesła szt. 100 

3 
meble kuchenne (3 szafki wiszące, 2 stojące1 
pod zlewozmywak) kpl. 1 

4 lodówki szt. 2 

5 zmywarka do naczyń szt. 1 

Suma I 

J** wyposaŜenie świetlicy w Siedlakowicach 

1***  stoły szt. 6 

2 krzesła szt. 70 

3 zlewozmywak szt. 1 

4 kuchenka gazowo-elektryczna szt. 1 

5 lodówka z zamraŜarnikiem szt. 1 

6 podgrzewacz wody szt. 1 

7 talerze płytkie duŜe szt. 80 

8 talerze płytkie małe szt. 80 

9 talerze głębokie szt. 80 

10 widelce szt. 80 

11 noŜe szt. 80 

12 łyŜki szt. 80 

13 łyŜeczki szt. 80 

14 szklanki szt. 80 

15 fili Ŝanki szt. 80 

Suma J 

K** wyposaŜenie świetlicy w Starym Zamku 

1***  stoły szt. 22 

2 krzesła szt. 52 



 

  

3 
meble kuchenne  (3 szafki wiszące, 2 stojące i 
1 pod zlewozmywak) kpl. 1 

4 kuchenka gazowa szt. 1 

5 talerze płytkie duŜe szt. 60 

6 talerze płytkie małe szt. 60 

7 talerze głębokie szt. 60 

8 widelce szt. 60 

9 noŜe szt. 60 

10 łyŜki szt. 60 

11 łyŜeczki szt. 60 

12 szklanki szt. 60 

13 fili Ŝanki szt. 60 

Suma K 

L** wyposaŜenie świetlicy w Sulistrowicach 

1***  stoły szt. 3 

2 krzesła szt. 12 

3 regały (3 szt.) szt. 3 

4 lodówka z zamraŜarnikiem szt. 1 

5 podgrzewacz wody szt. 1 

6 zmywarka do naczyń szt. 1 

Suma L 

Ł** wyposaŜenie świetlicy w Świątnikach 

1***  stoły szt. 40 

2 krzesła szt. 100 

3 
meble kuchenne (3 szafki wiszące, 2 stojące i 
1 pod zlewozmywak) kpl. 1 

4 zlewozmywak szt. 1 

5 kuchenka gazowa szt. 2 

6 lodówka z zamraŜarnikiem szt. 2 

7 podgrzewacz do wody szt. 1 

8 aparatura nagłaśniająca szt. 1 

9 zmywarka do naczyń szt. 1 

10 talerze płytkie duŜe szt. 100 

11 talerze płytkie małe szt. 100 

12 talerze głębokie szt. 100 

13 widelce szt. 100 

14 noŜe szt. 100 

15 łyŜki szt. 100 

16 łyŜeczki szt. 100 



 

  

27 szklanki szt. 100 

28 filiŜanki szt. 100 

 


