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Numer sprawy: ZP.271.28.2017 
 
 

 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 
 
dla postępowania prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1527)  w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy  
na dostawę materiałów papierniczo-biurowych do OWP w Suchym Dębie,  OWP w Grabinach-
Zameczku i OWP w  Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z 
projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         ….......................................... 
                                                                                                                   Zatwierdzam 
 
 
Suchy Dąb, 09.10.2017 r. 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Gmina Suchy Dąb 
ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb 
NIP 593-10-90-485, REGON 191675043 
Adres strony internetowej: www.suchy-dab.pl 
II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 
1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy PZP. 
2. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP. 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów papierniczo-biurowych do OWP w 
Suchym Dębie,  OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w  Koźlinach w ramach projektu pn. 
„Uniwersytet przedszkolaka”. 
2.  Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna. 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie w terminie maksymalnie 20 dni 
kalendarzowych do następujących lokalizacji na terenie Gminy Suchy Dąb: 
a) OWP w Suchym Dębie 
b) OWP w Grabinach - Zameczku 
c) OWP w Koźlinach  
zgodnie z załącznikiem 1a do SIWZ. 

4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Zamawiający informuje, ze wszelkie 
nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard 
zamawianego wyposażenia. Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy pzp zamawiający dopuszcza 
składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i 
jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez 
zamawiającego. Ciężar dowodu spełnienia warunku równoważności spoczywa na 
wykonawcy.  

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1a do SIWZ. 

6. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 

24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności 

dokona wstępnego badania  i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

7. Zgodnie z art.26 ust.1 ustawy Pzp „ Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, zamawiający może 

wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

http://www.suchy-dab.pl/
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wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1.” 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

10. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

39162100-6 – pomoce dydaktyczne 

37000000-8 – instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby 

rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne 

30200000-1 – urządzenia komputerowe 

30213100-6 komputery przenośne 

30232110-8 drukarki laserowe 

38652100-1 projektory 

32321200-0 urządzenia audiowizualne 

30231320-6 monitory dotykowe   

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: maksymalnie 20 dni 
kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 
1) Nie podlegają wykluczeniu; 

Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art.24 ust.1 oraz 24 ust.5 pkt 1)  
zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą 
oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,              
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
c) Zdolności technicznej i zawodowej  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w 
tym okresie , wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy wyposażenia przedszkoli lub 
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szkół w materiały papierniczo-biurowe każda z dostaw o wartości brutto co najmniej 
10 000,00 zł. 
 
Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie tabeli przedstawionej w załączniku 
nr 3 do SIWZ. 
 
VI. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
PZP. 
 
1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę: 
a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 
 

2.  Procedura sanacyjna (self-cleaning) - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
ust. 8.  
 
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć: 
Wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na 
załączniku nr 2 do SIWZ. 
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie  internetowej  informacji 
z otwarcia  ofert,  o  której  mowa  w  art.  86 ust.  5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 
zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

 
2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z 

ofertą należy złożyć: 
Wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg 
wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ. 

3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza  
w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia złoży, na pisemne wezwanie Zamawiającego, następujące dokumenty: 
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie 
zamawiającego, złoży następujące dokumenty: dowody określające czy dostawy,  o 
których mowa w ust. V pkt.2 lit. c) SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, 
w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na 
pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: katalogi (prospekty) 
zawierające opisy zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 

6. Dowodami, o których mowa w ust. VII pkt 4 są: 
1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;  
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2) w przypadku zamówień na dostawy – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia o którym mowa w ust.1. 

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

8. Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na załączniku nr  4 
do SIWZ. 
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9. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia,   o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 5, nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 
których mowa w pkt. 5. 

11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg 
wzoru na załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ - 
dotyczące podwykonawców. 

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
wg wzoru na załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się  o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

15. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane                     
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3: 
1)  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości. 

18. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 17 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
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oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja 
przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę kub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 

20. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

21. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał 
Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, 
oświadczenia się znajdują. 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest: 
w sprawach formalno-prawnych: 
Katarzyna Górska, w dniach od pn. do pt. w godzinach 7:30 – 15:30, e-mail: 
katarzyna.gorska@suchy-dab.pl , fax: 58 682-86-20 w.31 

w sprawach merytorycznych: 

Kadra zarządzająca projektem, t .j. kierownik projektu -Tomasz Struski, e-mail: 
kontakt@pie.org.pl, z-ca kierownika projektu – Agnieszka Steczek-Struska, 
kontakt@pie.org.pl, asystent merytoryczny projektu – Aleksandra Lewandowska, e-mail: 
sdab@wp.pl  
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz 

informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (w 
formie pliku pdf oraz doc.) na adres e-mail: katarzyna.gorska@suchy-dab.pl. 
Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z 
zastrzeżeniem pkt. 3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

mailto:katarzyna.gorska@suchy-dab.pl
mailto:kontakt@pie.org.pl
mailto:kontakt@pie.org.pl
mailto:sdab@wp.pl
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3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
pełnomocnictw. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na 
pocztę elektroniczną zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy 
zapoznanie się z treścią pisma. 

 
IX. Wymagania dotyczące wadium. 
 
W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wpłaty wadium 
 
X. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  
2. Do oferty należy dołączyć dokumenty: wypełnione wstępne oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, wypełnione wstępne 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku 
nr 3 do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa, zobowiązanie wg wzoru na załączniku nr 5 
do SIWZ – w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. 

3. Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób 
uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część. 
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez 

Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno 
być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. 
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii. 

8. Zaleca się załączenie przez osoby fizyczne składające ofertę, dokumentów, z których 
będzie wynikało upoważnienie do podpisania oferty. 

9. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub 
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do 
wykonania podwykonawcom. 
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11. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie 
zaadresowanej na adres: 

 
Urząd Gminy w Suchym Dębie 
ul. Gdańska 17 
83-022 Suchy Dąb 

 
Na kopercie należy umieścić: 
1) nazwę i adres wykonawcy,  
2) napis: „Postępowanie nr ZP.271.28.2017 Oferta na  dostawę materiałów papierniczo-

biurowych OWP w Suchym Dębie,  OWP w Grabinach – Zameczku i OWP  
w  Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem 
dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. Nie otwierać przed 
dniem 17.10.2017 r. godz. 12:15”.  

12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie 
określonej w pkt. 11, z dopiskiem „Zmiana oferty”. 

13. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez 
wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż 
informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

14. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w 
terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą 
„Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób 
pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 

15. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 17.10.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w 

Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, pok. nr 1  (sekretariat).  
2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty 

Zamawiającemu. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy w 

Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, pok. nr 7 (sala narad). 
4. Oferty otrzymane po tym terminie Komisja przetargowa zwróci bez ich otwierania, po 

upływie terminu na wniesienie odwołania. 
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką 

kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
7. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości: 
a. nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
b. cenę oferty, zaoferowany okres rękojmi 
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8. Zamawiający umożliwia zapoznanie się z treścią złożonych ofert po wcześniejszym 
złożeniu wniosku o wgląd w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SIWZ, powinien w 

cenie brutto uwzględnić wszystkie ewentualne oferowane upusty, koszty ubezpieczenia, 
podatku VAT, koszty zwrotu i utylizacji odpadów opakowaniowych oraz wszystkie inne 
nie wymienione, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim 

ceny netto, wartości podatku VAT oraz ceny brutto .Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich 
wartość bez kwoty podatku. 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty. 
 
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących 
kryteriów: 
Cena brutto - 60%  
Termin dostawy  – 40%  
 

1) Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący 
wzór:  

            C min  
P =  ---------------------              x 100 pkt. x 60%  
            Co 
gdzie:  
P – wartość punktowa ocenianego kryterium  
C min – najniższa cena ze złożonych ofert  
Co – cena ocenianej oferty 
 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 
 
2) Termin dostawy - wykonawca w ramach przedmiotowego kryterium otrzyma: 
a) za termin dostawy 20 dni kalendarzowych-  0 punktów  
b) za termin dostawy 18 dni kalendarzowych – 5 punktów  
c) za termin dostawy 16 dni kalendarzowych – 10 punktów  
d) za termin dostawy 14 dni kalendarzowych – 20 punktów 
e) za termin dostawy 12 dni kalendarzowych – 30 punktów 
f) za termin dostawy 10 dni kalendarzowych – 40 punktów 
2. Termin dostawy musi być wyrażony w pełnych dniach. 
3. W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „termin dostawy” zamawiający uzna, ze 
wykonawca zaoferował 20 dni kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym przyzna 
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wykonawcy 0 punktów. 
4. W przypadku wpisania przez wykonawcę mniej niż 10 dni kalendarzowych zamawiający 
uzna, że wykonawca zaoferował 10 dni kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym 
przyzna wykonawcy 40 punktów. 
5. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w 
przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie 
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).  
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy. 
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę o zamówienie 
publiczne  na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do 
SIWZ. 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI „Środki 
ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).  
 
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 
XIX. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ  
i udzielania przez Zamawiającego tych wyjaśnień. 
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Komisji przetargowej o 

wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez 
ujawniania                 źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: www.suchy-
dab.pl 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 

XX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej. 
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1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim 
sprawdzeniu  i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt XIV 
niniejszej SIWZ. 

2. Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy 
PZP niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
przesłanek określonych w art. 89 ust 1 ustawy PZP 

4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 
przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy PZP. 

 
XXI. Termin zawarcia umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany 
będzie  
do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 
pkt. 1) lit. a  ustawy PZP.  

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał 
się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania. 

XXII. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ. 
6. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i 

dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, 
Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na 
dzień wszczęcia postępowania. 

7. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki 
Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu 
w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje 
ustawa PZP. 

8. Podwykonawcy: 
a) Zgodnie z art. 36b zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie 
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania 
prze wykonawcę firm podwykonawców. 
b) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 
nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane a także zawiadamiał i przekazywał 
informacje  na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w rozdziale V w celu 
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wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 
V wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp( Dz.U. z 2015 poz.2164 
ze zm.) 

10. Podmioty występujące wspólnie: 
1) Wykonawcy na podstawie art.23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2) Przed dniem podpisania umowy, podmioty występujące wspólnie w myśl art.23 
ustawy Pzp zobowiązane są do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

 
 
Załączniki: 
1. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SIWZ) 
3. Wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( Załącznik nr 2 do SIWZ) 
4. Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 3 do 

SIWZ) 
5. Wzór zobowiązania (Załącznik 4 do SIWZ) 
6. Projekt umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) 
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załącznik nr 1a do SIWZ 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów papierniczo-biurowych 
do OWP w Suchym Dębie,  OWP w Grabinach – Zameczku i OWP w  Koźlinach w ramach projektu pn. 
„Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 
 

 
UWAGA: 
Jeżeli  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych 
materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z 
art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub 
urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione 
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od 
konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 
Pod pojęciem /minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe/ Zamawiający rozumie 
wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 
stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów 
ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 
użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 
samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji 
zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały 
lub urządzenia. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do 
wymagań określonych przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 
 
 

1. „Dostawa materiałów papierniczo-biurowych do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w 

Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i Koźlinach  

 

1) Wyposażenie papierniczo-biurowe do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Suchym 

Dębie (Zespół Szkół w Suchym Dębie ul. Sportowa 11; 83-022 Suchy Dąb) 
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LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 

1. 
Zestaw uzupełniający 
do prac plastycznych 

1 kpl. 

Zestaw zawiera szeroki wybór ciekawych 
elementów uzupełniających prace plastyczne, 
a także produkty takie jak: dziurkacze, nożyczki 
czy palety, które pozostaną w placówce na 
długi czas: Kółka do origami-zestaw mix, 2800 
szt. 1 kpl. Dziurkacz mały-gwiazdka 1 szt. 
Dziurkacz mały-samochód 1 szt. Dziurkacz 
mały-choinka 1 szt. Dziurkacz mały-miś 1 szt. 
Dziurkacz mały-listek 2 szt. Dziurkacz mały-
serce 2 szt. Dziurkacz mały-kwiatek 2 szt. 
Nożyczki 3 wzorki, 3 szt. 1 kpl. Paletka do farb 
10 szt. Brokat różnokolorowy 1 szt. Brokat 
złoty 1 szt. Brokat srebrny 1 szt. Brokat 
czerwony 1 szt. Brokat zielony 1 szt. Patyczki 
kolorowe, 50 szt.  1 kpl. Oczy czarne, 100 szt. 1 
kpl. Pompony, 100 szt. 1 kpl. Piórka małe 1 kpl. 
Małe kształty piankowe-serca, 200 szt. 1 kpl. 
Kwiatki fantazyjne, 200 szt. 1 kpl. Drut cienki, 
110 szt. 1 kpl. 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu 

 

2. 
Pojemnik na 
przybory 

2 szt. 
Drewniany pojemnik na przybory wymiary ok.: 
wym. 6,7 x 6,7 x 10,5 cm 

 

3. Brystole A1 4 kpl. 

Paczka brystolu zawiera 20 kartek w kolorze 
błękitny, czerwony, seledynowy i żółty. Razem 
80 kartek. 

 

4. Brystole A2 4 kpl. 

Format A2 ( 42x59.4 cm) 
Ilość arkuszy - 50 kartek 
Ilość kolorów w zestawie - 10 kolorów 
Ilość arkuszy z koloru - 5 kartek 

 

5. Brystole A4 2 kpl. 

Ilość arkuszy - 50 kartek 
Ilość kolorów w zestawie - 10 kolorów 
Ilość arkuszy z koloru - 5 kartek 

 

6. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

2 kpl. 

Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia 
dekoracji złożonych z papieru, składający się z 
co najmniej 88 elementów: • 5 szt. 
kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 130 g/m2) • 
5 szt. kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 220 
g/m2) • 4 szt. kolorowego kartonu z motywem 
(24 x 34 cm, 270 g/m2) • 2 szt. kolorowego 
papieru transparentnego (25 x 32,5 cm, 115 
g/m2) • 3 szt. kolorowego kartonu falistego 
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(25 x 35 cm) • 1 arkusza białego jedwabiu 
(15,5 x 22,5 cm) • 1 arkusza z naklejkami • 50 
ozdobnych kolorowych dżetów • 3 koszyczków 
z rączkami i etykietami • 2 wstążek • 12 
zapinek.  
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

7. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

2 kpl. 

Zestaw przyborów plastycznych do tworzenia, 
na cały rok, składający się ze c co najmniej 107 
elementów: • 2 szt. filcu (10 x 15 cm) • 2 szt. 
kartonu holograficznego (14 x 17 cm) • 5 szt. 
folii metalizowanej (19 x 24 cm) • 4 szt. 
kartonu falistego (25 x 35 cm) • 3 szt. kartonu 
falistego (17,5 x 25 cm) • 33 szt. papieru i 
brystolu kolorowego (25 x 35 cm, 130, 220 i 
300 g/m2) • 4 szt. papieru i brystolu złotego i 
srebrnego (17,5 x 25 cm, 130, 220 i 300 g/m2) 
• 1 szt. tektury falistej - tęcza (25 x 35 cm) • 10 
szt. papieru transparentnego (23 x 33 cm, 42 
g/m2) • 6 szt. kartonu w prążki i kropki (17,5 x 
25 cm, 300 g/m2) • 1 szt. kartonu w gwiazdki 
(25 x 35 cm, 300 g/m2) • 20 szt. naklejanych 
oczek • 10 szt. drucików złotych • 6 
akcesoriów • propozycji wykonania ozdób. 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

8. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

1 kpl. 

Bogaty zestaw przyborów plastycznych do 
tworzenia, na cały rok, składający się z co 
najmniej 322 elementów: • 8 szt. kolorowego 
papieru (25 x 35 cm, 130 g/m2) • 4 szt. 
kolorowych brystoli (25 x 35, 220 g/m2) • 5 
szt. papierów dekoracyjnych (25 x 35 cm, 250 
g/m2) • 1 papieru tęczowego (25 x 35 cm, 300 
g/m2) • 2 szt. transparentnych papierów z 
motywami (25 x 35 cm, 115 g/m2) • 6 szt. 
tektury falistej (25 x 35 cm) • 13 szt. bibuły (25 
x 35 cm, 20 g/m2) • 50 szt. składanego papieru 
(14 x 14 cm) • 4 szt. białego papieru 
wodoodpornego (20 x 20 cm) • 140 
kartonowych pasków (8 mm x 34,5 cm) • 30 
kamyczków • 40 elementów z folii piankowej • 
19 naklejek 3D 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

9. 

 Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych o 
tematyce 
świątecznej 

1 szt. 

Duży zestaw plastyczny o tematyce 
świątecznej do tworzenia, składający się ze 
conajmnie 198 elementów: 
• 15 szt. kolorowego papieru (25 x 35 cm, 130 
g/m2) 
• 2 szt. złotego i srebrnego brystolu (25 x 35 
cm, 220 g/m2) 
• 8 szt. kolorowego brystolu (25 x 35 cm, 220 
g/m2) 
• 2 szt. złotego i srebrnego papieru (25 x 35 
cm, 130 g/m2) 
• 3 szt. brystolu w gwiazdki (25 x 35 cm, 220 
g/m2) 
• 10 szt. papieru transparentnego (25 x 35 cm, 
42 g/m2) 
• 11 szt. kolorowej tektury falistej (25 x 35 cm) 
• 2 szt. złotej i srebrnej tektury falistej (25 x 35 
cm) 
• 2 szt. złotej tektury falistej w gwiazdki (20 x 
35 cm) 
• 50 szt. kolorowej folii metalizowanej (10 x 10 
cm) 
• 13 szt. wysztancowanych motywów ze złotej 
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tektury falistej 
• 10 drucików (dł. 50 cm) 
• 20 oczek naklejanych 
• 50 szt. słomek (dł. 22 cm) 
• propozycje wykonania ozdób 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

10. 

Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych o 
tematyce 
świątecznej 

1 kpl. 

Zestaw plastyczny o tematyce świątecznej do 
tworzenia dekoracji, ozdób i kartek 
świątecznych, składający się ze co najmniej 
169 elementów: • 8 szt. kolorowego papieru 
(25 x 35 cm, 130 g/m2) • 4 szt. kolorowego 
brystolu (25 x 35, 220 g/m2) • 3 szt. papieru 
dekoracyjnego (25 x 35 cm, 250 g/m2) • 2 szt. 
papieru transparentnego z motywami 
świątecznymi (25 x 35 cm, 115 g/m2) • 3 szt. 
tektury falistej (25 x 35 cm) • 2 szt. filcu (20 x 
30 cm, 150 g/m2) • 200 szt. samoprzylepnych 
kwadratów • 68 szt. białych i czerwonych 
świątecznych motywów z filcu • 2 szt. kartonu 
z motywami świątecznymi 3D (format A4) • 75 
szt. słomek naturalnych i kolorowych (dł. 22 
cm) • 1 złotego sznurka (dł. 3 m) 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

11. Papier florystyczny  60 szt. 

wzornictwo - folklor, 
żywa kolorystyka, 
piękne kwiatowe wzory, 
wymiar arkusza ok.: 30,5x30,5 cm, 

 

      

12. 
Papier z motywami o 
tematyce ogród 

2 kpl. 

 Co najmniej 26 arkuszy 
 Co najmniej 13 różnych wzorów 
Wymiary ok.: 24 x 34 cm 

 

13. 
Papier w kolorze 
tęczy 

6 kpl. 

 
Papier jednostronnie kolorowy. 
Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 22 x 32 cm  

 

14. 
Papier dwustronny w 
kolorze tęczy 

2 kpl. 

Papier dwustronnie kolorowy. 
Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 22 x 32 cm 
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15. Tektura w prążki 2 kpl. 

Tektura w prążki. Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 25 x 35 cm. Gramatura min.: 
300g/m2 

 

16. Tektura w kropki 2 kpl. 

Tektura w prążki. Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 25 x 35 cm. Gramatura min.: 
300g/m2 

 

17. 

Zestaw materiałów 
plastycznych złożony 
z filcu i dodatków 
zdobniczych 

1 szt. 

Zestaw materiałów plastycznych złożony z filcu 
i dodatków zdobniczych, składający się co 
najmniej  z: 
• 5 szt. filcu 1,5 mm, wym. 20 x 30 cm 
• 4 szt. filcu 3,5 mm, wym. 20 x 30 cm 
• 9 kolorowych nici, dł. 3 m 
• 5 kolorowych motków wełny, 5 g 
• 1 igły do filcu 
• 40 szt. cekinów 
• 25 szt. kwiatków różowych 
• 20 szt. kwiatków czarnych 
• 25 szt. kwiatków złotych 
• 10 szt. kwiatków przezroczystych 
• 100 szt. zielonych koralików - słomek 
• 30 szt. koralików przezroczystych, 
opalizujących 
• 80 koralików złotych i srebrnych 
• 320 szt. koralików zielonych, żółtych, 
czerwonych, niebieskich wzorów 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu.  

18. 
Folia piankowa 
gładka 

2 kpl. 

 Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, 
zszywania i klejenia – co najmniej 15 sztuk 
• 15 kolorów • format: A4 • gr. 2 mm 

 

19. 
 Folia piankowa 
brokatowa 

2 kpl. 

Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, 
zszywania i klejenia. 
Błyszcząca brokatem folia, która nada 
estetyczny wygląd i pomoże wykończyć każdą 
pracę plastyczną. Dostępne w ciepłych i 
przyjaznych kolorach (czerwony, różowy, 
chabrowy, zielony, złoty, jasnozielony, 
brązowy, fioletowy, turkusowy, srebrny). • co 
najmniej 10 arkuszy • format: A4 • gr. 2 mm  

20. 
 Folia piankowa 
karbowana 

2 kpl. 

Co najmniej 10 arkuszy każdy w innym kolorze 
• format: A4 

 

21. Folia piankowa tęcza 1 kpl. 

• co najmniej 5 arkuszy 
• format: A4 
• grubość 2 mm 
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22. 
Tektura falista 3D 
mix 

2 kpl. 

Co najmniej 10 arkuszy 
• format: B4 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

23. 
Tektura falista B4 
fluo 

2 kpl. 

Tektura falista B4 fluo.  
• co najmniej 10 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 
 

 

24. Tektura tęczowa 1 kpl. 

Tektura tęczowa  
• co najmniej 10 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

25. 
 Beżowa tektura 
falista 

1 kpl. 

Beżowa tektura falista  
• co najmniej 100 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

26. 
Zeszyt kartonów 
hologramowych 

2 kpl. 

Zeszyt kartonów hologramowych 
Co najmniej 8 arkuszy w różnych kolorach 
• format: B4 
• gramatura min.: 250 g/m2 

 

27. 
Folia holograficzna 
3D 

1 kpl. 

Folia holograficzna 3D 
Co najmniej 5 arkuszy w różnych kolorach 
• wymiary ok.: 23 x 33 cm 

 

28. 
Bibuła karbowana 
tęczowa 

2 kpl. 

Bibuła karbowana tęczowa 
• co najmniej 10 szt. 
• wym. ok.: 200 x 50 cm 

 

29. 
 Bibuła karbowana 
metalizowana 
czerwona 

2 Szt. 

Bibuła karbowana metalizowana czerwona 
Wymiary ok.: 200 x 50 cm. 

 

30. 
Krepina 
metalizowana 

4 kpl. 

Krepina metalizowana 
• co najmniej 18 arkuszy 
• co najmniej 6 kolorów 
• wymiary ok.:  70 x 50 cm 
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31. Krepina w kratkę 4 szt. 

Krepina w kratkę 
• co najmniej 10 rolek 
• wymiary ok.: 250 x 50 cm 

 

32. Krepina w paski 2 szt. 

Krepina w paski 
• co najmniej 10 rolek 
• wymiary ok.:  200 x 50 cm 

 

33. Dziurkacze  14 Szt. 

Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - pojedynczo 
lub do tworzenia złożonych wzorów. Nadają 
się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej. Każdy z dziurkaczy ma wycinać inny 
element np.: jabłko, słońce, motyl, gwiazdka, 
kwiatek. wymiary elementu wyciętego ok.: 1,5 
cm  

34. Dziurkacze 10 Szt. 

Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - pojedynczo 
lub do tworzenia złożonych wzorów. Nadają 
się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej. Każdy z dziurkaczy ma wycinać inny 
element np.: jabłko, słońce, motyl, gwiazdka, 
kwiatek. wymiary elementu wyciętego ok.: 2,5 
cm  

35. 
Nożyczki 
przedszkolne 

4 kpl. 

Nożyczki przedszkolne 
• co najmniej 10 szt. 
• wymiary ok.: 14 cm 
• okrągłe końcówki 

 

36. 
Szablony do 
wycinania 

6 szt. 

Szablony do wycinania 
Płytki, przy użyciu których w szybki i łatwy 
sposób można narysować różnego rodzaju 
wzory. Przydatne do wykonywania ozdób 
świątecznych, kart walentynkowych, ramek na 
zdjęcia, obrazków itp. Każdy arkusz ma służyć 
do wyciannia innych elementów.  

37.  Klej uniwersalny 4 szt. 

Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i 
nietoksyczny. Klei większość porowatych 
powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a 
także drewno i ceramikę. Po wyschnięciu robi 
się przezroczysty. Pojemność co najmniej 1000 
g 

 

38. 
Tempery różne 
kolory 

10 szt. 

Farby doskonałe do pracy w przedszkolu i 
szkole, łatwo rozprowadzają się i dobrze kryją. 
Bogata paleta kolorów i odpowiednio gęsta 
konsystencja zapewniają swobodne 
malowanie. Farby są na bazie wody, dzięki 
czemu łatwo zmywają się z rąk i ubrania. 
Pojemność co najmniej  1000 ml. Każda tuba w 
innym kolorze.  
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39. Farby perłowe 2 kpl. 

Farba wodoodporna, która daje efekt 
perłowego lakieru. 
• 6 szt w różnych kolorach. 
• poj. 80 ml 

 

40. 
Farby do malowania 
palcami 

2 kpl. 

Zestaw farb do malowania palcami w 6 
kolorach. 
• 6 szt. 
• poj. 50 ml 

 

41. 
 Paletka do mieszania 
farb 

20 szt. 

Paletka do mieszania farb 
Wykonana z tworzywa sztucznego. 
• wym. ok. 25 cm 

 

42. Kubeczki na farby 2 kpl. 

Kubeczki do farb. Przykrywka o specjalnym 
kształcie przytrzymuje pędzel, a jednocześnie 
chroni farbę przed wylaniem. Łatwe do 
umycia. Co najmniej  10 szt. Wymiary ok.: 7 x 7 
cm 

 

43. 
 Zestaw pędzli 
okrągłych i płaskich 

2 kpl. 

Zestaw pędzli okrągłych i płaskich 
Różne rodzaje pędzli o wielu rozmiarach. 
Zróżnicowanie wielkości pozwala dostosować 
pędzel do malowania małych i dużych 
powierzchni. 
• co najmniej 30 szt. (15 okrągłych + 15 
płaskich) 
• rozm. 3, 4, 6, 8, 10, 12  

44. 
Szablony - Boże 
Narodzenie 

1 kpl. 

Szablony - Boże Narodzenie 
Szablony wykonane z tworzywa pomagają 
wykonać ciekawe prace z wykorzystaniem 
różnych technik plastycznych. Co najmniej 6 
szt. o średnicy ok.: 15 cm 

 

45. Szablony Wielkanoc 1 Kpl. 

 Szablony Wielkanoc 
Zestaw 6 plastikowych szablonów z motywami 
nawiązującymi do świąt wielkanocnych. 
Szablony są bardzo trwałe, łatwe do umycia. 
Można ich używać do odrysowywania 
kształtów kredkami, flamastrami lub farbami. 

 

46. 
Grube druciki 
kreatywne krótkie 

1 Kpl. 

Grube druciki kreatywne krótkie 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy. 
Co najmnie 25 szt. 
• wymiary ok.:  1,5 x 30 cm 
• różne kolory  
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47. Druciki mix 2 kpl 

Druciki mix 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy. 
• co najmniej 250 szt. 
• wymiary ok.:  1,5 x 30 cm 
• różne kolory  

48. 
Cienkie druciki 
kreatywne długie 

2 kpl. 

Cienkie druciki kreatywne długie 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy 
• co najmniej 100 szt. 
• wymiary ok.:  0,6 x 50 cm 
• różne kolory  

49. Oczka mix 2 kpl. 

Oczka mix 
Małe oczka z czarnymi źrenicami. 
• 10 g 
• śr. od 0,5 cm 

 
 

 
     

50. Kolorowe oczka 2 kpl. 
Kolorowe oczka 
Oczka z różnokolorowymi powiekami. • różne 
rozmiary • 18 g • ok. 60 szt. 

 

51. 
Zestaw naklejek - 
kolorowe oczka 

2 Kpl. 
Zestaw naklejek - kolorowe oczka 
Kolorowe, samoprzylepne oczy. • ok. 1000 szt. 
• średnica ok.:  1 cm 

 

52. Pompony 1 kpl. 

Pompony 

• co najmniej 100 szt. 

• co najmniej 8 kolorów 

• wymiary ok.: od 1,5 do 3 cm 

 

 

53. Piórka kolorowe 2 kpl. 

Piórka kolorowe 
Pióra w tęczowych kolorach, idealne do 
dekorowania prac plastycznych lub masek. 
Zapakowane w praktyczne, zamykane 
strunowo torebeczki. 
• co najmniej 10 torebek po 14 g 
• co najmniej 10 kolorów  

54. 
Samoprzylepne 
piankowe kształty 

1 Kpl. 

Samoprzylepne piankowe kształty 
Piankowe kształty. 
 • różne kształty • co najmniej 1000 szt. • 
wym. od 1 do 5 cm 
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55. Wzorki z filcu 2 kpl 
Wzorki z filcu 
• co najmniej 170 szt. 
• wym. ok. 25 mm 

 

56. Kształty z tkaniny  2 kpl. 

Kształty z tkaniny 
Opalizujący materiał w różnych kolorach i 
kształtach. 
• co najmniej 500 szt. 
• wym. ok.: od 1,2 do 2,5 cm 
 

 

57. 
Metalizowane 
kwadraciki 

2 Kpl. 
Metalizowane kwadraciki 
• co najmniej 6500 szt. 
• wymiary ok.:  1 x 1 cm 

 

58. Błyszczące krople 4 Kpl. 

Błyszczące krople 
• co najmniej 370 szt. 
• dł. od 0,5 do 1,5 cm 

 

59. 
Kryształowe 
kwiatuszki 

4 Kpl. 

Kryształowe kwiatuszki 
• co najmniej 200 szt. 
• wym. od 0,5 do 2 cm 

 
      

60. Błyszczące gwiazdki 4 kpl 

Błyszczące gwiazdki 
• co najmniej 350 szt. 

 

61. 
Cekiny - czerwone 
serca 

4 kpl 

Cekiny - czerwone serca 
• ok. 28 g • wymiary ok. 18 x 18 mm 

 

62. Duże cekiny 2 Kpl. 

Duże cekiny 
• różne wzory 
• co najmniej 50 g 
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63. 
Konfetti małe 
jajeczka 

4 Kpl. 

Konfetti małe jajeczka 
•co najmniej 6 g 
• pisanki 
• różne kolory 
• wym. ok.: 1,2 x 0,8 cm 

 

64. 
Tasiemki ozdobne 
samoprzylepne 

4 kpl 

Tasiemki ozdobne samoprzylepne 
Zestaw co najmniej 4 tasiemek 
samoprzylepnych. Łatwo przyklejają się do 
różnych powierzchni. 
• długość co najmniej 10 m 
• 3 o szer. 15 mm i 1 o szer. 5 mm 
Jeden zestaw w motywach kwiaty, drugi w 
motywach święta.  

65. Taśma holograficzna 2 kpl 

Taśma holograficzna 
• co najmniej 6 rolek samoprzylepnej taśmy 
błyszczącej 
• 6 kolorów 
• wymiary ok.: 1,2 x 200 cm 

 

66. Sizal z brokatem 1 Kpl. 

Sizal z brokatem 
• co najmniej 5 szt. 
• wym. 23 x 33 cm 

 

67. 
Plastelina zestaw 
przedszkolny 

2 Kpl. 

Plastelina zestaw przedszkolny 
• waga co najmniej 2,8 kg • co najmniej 12 
kolorów po co najmniej 15 szt. • śr. Ok.: 1,3 
cm • dł. Ok.: 7,7 cm 

 

68. Foremki - serduszka 2 Szt. 

Foremki – serduszka 
forma do odlewów w kształcie serc (różnej 
wielkości), wykonanych z wytrzymałego 
materiału do wielokrotnego użycia. Do 
wypełniania masami plastycznymi, a także 
odlewania wosku, figur z lodu i mydła. 
Wymiary ok.: 2 cm do 6,5 cm  

69. Gips do odlewów 4 Szt. 

Gips do odlewów 
Uszlachetniony gips modelarski do 
wykonywania odlewów. Charakteryzuje się 
gładką porcelanopodobną powierzchnią, 
dokładnością odtworzenia formy oraz wysoką 
wytrzymałością. 
• co najmniej 1000 g  

70. Ramki na zdjęcia 2 Kpl. 

Ramki na zdjęcia do dekorowania, wykonane z 
twardej tektury. • co najmniej 48 szt. • wym. 
od 28 x 35,5 cm do 11,5 x 15 cm • 4 wzory 

 

71. 
Papier do 
drukowania 
dyplomów 

3 kpl 

Papier do drukowania dyplomów 
Gramatura co najmniej 170 g/m2 
W komplecie co najmniej 100 sztuk. Razem 
300 kartek A4 

 

72. Woreczki strunowe 300 Szt. 

Rozmiar: 150x200mm 
 Grubość: 35 mikronów 
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73. 
Pojemnik do 
przechowywania 

5 Szt. 

Cechy produktu: 
Wymiary:  ok.: 39,5 x 34,2 x H34,3 cm 
Pojemność: minimum 33 l 
Pokrywa zapobiegająca wysypywaniu się 
zawartości 

 

74. folia do laminowania 10 Kpl. 

folia do laminowania 
Format: A4 
Grubość: 80 mic. 
100 sztuk w komplecie. 

 

75. Papier ksero 10 kpl 

 
    Wymiary nośników: 210 x 297 mm 
    Karton zawiera 5 ryz papieru 
    1 ryza zawiera 500 arkuszy 
    Kolor arkuszy: biały 
    Gramatura: 80 g/m² 
    Papier klasy: C 

 

76. segregatory 20 Szt. 

Format: A4 
szerokość grzbietu 75 mm 
dwa otwory na przedniej okładce utrzymują 
segregator w zamknięciu – w kolorze 
fioletowym, 

 

77. segregatory 20 Szt. 

Format: A4 
szerokość grzbietu 50 mm 
dwa otwory na przedniej okładce utrzymują 
segregator w zamknięciu – w kolorze 
fioletowym, 

 

78. Dzienniki zajęć 20 Szt. 

Dziennik zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, 
kursów, szkoleń o symbolu MEN I/6 

 

79. długopisy 65 Szt. 

 żelowy długopis 
Kolor: niebieski – 50 szt., zielony – 5 szt., 
czerwony – 5 szt., czarny – 5 szt. 

 

80. Flamastry   20 kpl. 

 Kolorowe mazaki w opakowaniu: 12 kolorów 
 

 

81. 
Kredki o trójkątnym 
przekroju 

20 kpl. 

 Ergonomiczne kredki ołówkowe o trójkątnym 
przekroju. Idealnie dopasowują się do małej 
dłoni dziecka. 24 kolory w opakowaniu 
 

 

82. Blok rysunkowe A4 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 20 - biały 
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83. Blok rysunkowe A3 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 16 - biały 

 

84. Blok techniczny A4 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.:10 - biały  

85. Blok techniczny A3 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.:10 - biały  

86. Blok rysunkowy A4 25 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 20 kolorowych kartek A4  

87. Blok rysunkowy A3 25 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 20 kolorowych kartek A3  

88. Blok techniczny A3 25 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 10 kolorowych kartek A3  

89. Blok techniczny A4 25 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 10 kolorowych kartek A4  

90. Farbki plakatowe 25 Szt. 

  
Farby plakatowe, 24 kolory w słoiczkach o 
pojemności ok.: 10 ml 

 

91. Klej introligatorski 100 Szt. 

  
Klej introligatorski w tubce ok.: 45 g z 
aplikatorem. Produkt bezpieczny, nie brudzący 
- po wyschnięciu jest przeźroczysty i 
elastyczny. 

 

92. 
Koszulki na 
dokumenty A4 

1000 Szt. 

  
Wykonane z ekologicznej folii PP przeznaczone 
na dokumenty w formacie A4 
otwarte na górze 
przezroczyste, antyelektrostatyczne 
specjalnie wzmocniony brzeg 
pasek z multiperforacją;  

 

 

2) Wyposażenie papierniczo-biurowe do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Koźlinach 

(Szkoła Podstawowa  im. Księdza Prałata Józefa Waląga w Koźlinach, Koźliny 50; 83-022 Suchy 

Dąb) 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 
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1. 
Zestaw uzupełniający 
do prac plastycznych 

1 kpl. 

Zestaw zawiera szeroki wybór ciekawych 
elementów uzupełniających prace plastyczne, 
a także produkty takie jak: dziurkacze, nożyczki 
czy palety, które pozostaną w placówce na 
długi czas: Kółka do origami-zestaw mix, 2800 
szt. 1 kpl. Dziurkacz mały-gwiazdka 1 szt. 
Dziurkacz mały-samochód 1 szt. Dziurkacz 
mały-choinka 1 szt. Dziurkacz mały-miś 1 szt. 
Dziurkacz mały-listek 2 szt. Dziurkacz mały-
serce 2 szt. Dziurkacz mały-kwiatek 2 szt. 
Nożyczki 3 wzorki, 3 szt. 1 kpl. Paletka do farb 
10 szt. Brokat różnokolorowy 1 szt. Brokat 
złoty 1 szt. Brokat srebrny 1 szt. Brokat 
czerwony 1 szt. Brokat zielony 1 szt. Patyczki 
kolorowe, 50 szt.  1 kpl. Oczy czarne, 100 szt. 1 
kpl. Pompony, 100 szt. 1 kpl. Piórka małe 1 kpl. 
Małe kształty piankowe-serca, 200 szt. 1 kpl. 
Kwiatki fantazyjne, 200 szt. 1 kpl. Drut cienki, 
110 szt. 1 kpl. 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu 

 

2. 
Pojemnik na 
przybory 

2 szt. 
Drewniany pojemnik na przybory wymiary ok.: 
wym. 6,7 x 6,7 x 10,5 cm 

 

3. Brystole A1 4 kpl. 

Paczka brystolu zawiera 20 kartek w kolorze 
błękitny, czerwony, seledynowy i żółty. Razem 
80 kartek. 

 

4. Brystole A2 4 kpl. 

Format A2 ( 42x59.4 cm) 
Ilość arkuszy - 50 kartek 
Ilość kolorów w zestawie - 10 kolorów 
Ilość arkuszy z koloru - 5 kartek 

 

5. Brystole A4 2 kpl. 

Ilość arkuszy - 50 kartek 
Ilość kolorów w zestawie - 10 kolorów 
Ilość arkuszy z koloru - 5 kartek 

 

6. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

2 kpl. 

Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia 
dekoracji złożonych z papieru, składający się z 
co najmniej 88 elementów: • 5 szt. 
kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 130 g/m2) • 
5 szt. kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 220 
g/m2) • 4 szt. kolorowego kartonu z motywem 
(24 x 34 cm, 270 g/m2) • 2 szt. kolorowego 
papieru transparentnego (25 x 32,5 cm, 115 
g/m2) • 3 szt. kolorowego kartonu falistego 
(25 x 35 cm) • 1 arkusza białego jedwabiu 
(15,5 x 22,5 cm) • 1 arkusza z naklejkami • 50 
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ozdobnych kolorowych dżetów • 3 koszyczków 
z rączkami i etykietami • 2 wstążek • 12 
zapinek.  
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

7. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

2 kpl. 

Zestaw przyborów plastycznych do tworzenia, 
na cały rok, składający się ze c co najmniej 107 
elementów: • 2 szt. filcu (10 x 15 cm) • 2 szt. 
kartonu holograficznego (14 x 17 cm) • 5 szt. 
folii metalizowanej (19 x 24 cm) • 4 szt. 
kartonu falistego (25 x 35 cm) • 3 szt. kartonu 
falistego (17,5 x 25 cm) • 33 szt. papieru i 
brystolu kolorowego (25 x 35 cm, 130, 220 i 
300 g/m2) • 4 szt. papieru i brystolu złotego i 
srebrnego (17,5 x 25 cm, 130, 220 i 300 g/m2) 
• 1 szt. tektury falistej - tęcza (25 x 35 cm) • 10 
szt. papieru transparentnego (23 x 33 cm, 42 
g/m2) • 6 szt. kartonu w prążki i kropki (17,5 x 
25 cm, 300 g/m2) • 1 szt. kartonu w gwiazdki 
(25 x 35 cm, 300 g/m2) • 20 szt. naklejanych 
oczek • 10 szt. drucików złotych • 6 
akcesoriów • propozycji wykonania ozdób. 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

8. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

1 kpl. 

Bogaty zestaw przyborów plastycznych do 
tworzenia, na cały rok, składający się z co 
najmniej 322 elementów: • 8 szt. kolorowego 
papieru (25 x 35 cm, 130 g/m2) • 4 szt. 
kolorowych brystoli (25 x 35, 220 g/m2) • 5 
szt. papierów dekoracyjnych (25 x 35 cm, 250 
g/m2) • 1 papieru tęczowego (25 x 35 cm, 300 
g/m2) • 2 szt. transparentnych papierów z 
motywami (25 x 35 cm, 115 g/m2) • 6 szt. 
tektury falistej (25 x 35 cm) • 13 szt. bibuły (25 
x 35 cm, 20 g/m2) • 50 szt. składanego papieru 
(14 x 14 cm) • 4 szt. białego papieru 
wodoodpornego (20 x 20 cm) • 140 
kartonowych pasków (8 mm x 34,5 cm) • 30 
kamyczków • 40 elementów z folii piankowej • 
19 naklejek 3D 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

9. 

 Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych o 
tematyce 
świątecznej 

1 szt. 

Duży zestaw plastyczny o tematyce 
świątecznej do tworzenia, składający się ze 
conajmnie 198 elementów: 
• 15 szt. kolorowego papieru (25 x 35 cm, 130 
g/m2) 
• 2 szt. złotego i srebrnego brystolu (25 x 35 
cm, 220 g/m2) 
• 8 szt. kolorowego brystolu (25 x 35 cm, 220 
g/m2) 
• 2 szt. złotego i srebrnego papieru (25 x 35 
cm, 130 g/m2) 
• 3 szt. brystolu w gwiazdki (25 x 35 cm, 220 
g/m2) 
• 10 szt. papieru transparentnego (25 x 35 cm, 
42 g/m2) 
• 11 szt. kolorowej tektury falistej (25 x 35 cm) 
• 2 szt. złotej i srebrnej tektury falistej (25 x 35 
cm) 
• 2 szt. złotej tektury falistej w gwiazdki (20 x 
35 cm) 
• 50 szt. kolorowej folii metalizowanej (10 x 10 
cm) 
• 13 szt. wysztancowanych motywów ze złotej 

 



 

29 
 

tektury falistej 
• 10 drucików (dł. 50 cm) 
• 20 oczek naklejanych 
• 50 szt. słomek (dł. 22 cm) 
• propozycje wykonania ozdób 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

10. 

Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych o 
tematyce 
świątecznej 

1 kpl. 

Zestaw plastyczny o tematyce świątecznej do 
tworzenia dekoracji, ozdób i kartek 
świątecznych, składający się ze co najmniej 
169 elementów: • 8 szt. kolorowego papieru 
(25 x 35 cm, 130 g/m2) • 4 szt. kolorowego 
brystolu (25 x 35, 220 g/m2) • 3 szt. papieru 
dekoracyjnego (25 x 35 cm, 250 g/m2) • 2 szt. 
papieru transparentnego z motywami 
świątecznymi (25 x 35 cm, 115 g/m2) • 3 szt. 
tektury falistej (25 x 35 cm) • 2 szt. filcu (20 x 
30 cm, 150 g/m2) • 200 szt. samoprzylepnych 
kwadratów • 68 szt. białych i czerwonych 
świątecznych motywów z filcu • 2 szt. kartonu 
z motywami świątecznymi 3D (format A4) • 75 
szt. słomek naturalnych i kolorowych (dł. 22 
cm) • 1 złotego sznurka (dł. 3 m) 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

11. Papier florystyczny  60 szt. 

wzornictwo - folklor, 
żywa kolorystyka, 
piękne kwiatowe wzory, 
wymiar arkusza ok.: 30,5x30,5 cm, 

 

      

12. 
Papier z motywami o 
tematyce ogród 

2 kpl. 

 Co najmniej 26 arkuszy 
 Co najmniej 13 różnych wzorów 
Wymiary ok.: 24 x 34 cm 

 

13. 
Papier w kolorze 
tęczy 

6 kpl. 

 
Papier jednostronnie kolorowy. 
Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 22 x 32 cm  

 

14. 
Papier dwustronny w 
kolorze tęczy 

2 kpl. 

Papier dwustronnie kolorowy. 
Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 22 x 32 cm 
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15. Tektura w prążki 2 kpl. 

Tektura w prążki. Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 25 x 35 cm. Gramatura min.: 
300g/m2 

 

16. Tektura w kropki 2 kpl. 

Tektura w prążki. Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 25 x 35 cm. Gramatura min.: 
300g/m2 

 

17. 

Zestaw materiałów 
plastycznych złożony 
z filcu i dodatków 
zdobniczych 

1 szt. 

Zestaw materiałów plastycznych złożony z filcu 
i dodatków zdobniczych, składający się co 
najmniej  z: 
• 5 szt. filcu 1,5 mm, wym. 20 x 30 cm 
• 4 szt. filcu 3,5 mm, wym. 20 x 30 cm 
• 9 kolorowych nici, dł. 3 m 
• 5 kolorowych motków wełny, 5 g 
• 1 igły do filcu 
• 40 szt. cekinów 
• 25 szt. kwiatków różowych 
• 20 szt. kwiatków czarnych 
• 25 szt. kwiatków złotych 
• 10 szt. kwiatków przezroczystych 
• 100 szt. zielonych koralików - słomek 
• 30 szt. koralików przezroczystych, 
opalizujących 
• 80 koralików złotych i srebrnych 
• 320 szt. koralików zielonych, żółtych, 
czerwonych, niebieskich wzorów 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu.  

18. 
Folia piankowa 
gładka 

2 kpl. 

 Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, 
zszywania i klejenia – co najmniej 15 sztuk 
• 15 kolorów • format: A4 • gr. 2 mm 

 

19. 
 Folia piankowa 
brokatowa 

2 kpl. 

Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, 
zszywania i klejenia. 
Błyszcząca brokatem folia, która nada 
estetyczny wygląd i pomoże wykończyć każdą 
pracę plastyczną. Dostępne w ciepłych i 
przyjaznych kolorach (czerwony, różowy, 
chabrowy, zielony, złoty, jasnozielony, 
brązowy, fioletowy, turkusowy, srebrny). • co 
najmniej 10 arkuszy • format: A4 • gr. 2 mm  

20. 
 Folia piankowa 
karbowana 

2 kpl. 

Co najmniej 10 arkuszy każdy w innym kolorze 
• format: A4 

 

21. Folia piankowa tęcza 1 kpl. 

• co najmniej 5 arkuszy 
• format: A4 
• grubość 2 mm 
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22. 
Tektura falista 3D 
mix 

2 kpl. 

Co najmniej 10 arkuszy 
• format: B4 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

23. 
Tektura falista B4 
fluo 

2 kpl. 

Tektura falista B4 fluo.  
• co najmniej 10 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 
 

 

24. Tektura tęczowa 1 kpl. 

Tektura tęczowa  
• co najmniej 10 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

25. 
 Beżowa tektura 
falista 

1 kpl. 

Beżowa tektura falista  
• co najmniej 100 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

26. 
Zeszyt kartonów 
hologramowych 

2 kpl. 

Zeszyt kartonów hologramowych 
Co najmniej 8 arkuszy w różnych kolorach 
• format: B4 
• gramatura min.: 250 g/m2 

 

27. 
Folia holograficzna 
3D 

1 kpl. 

Folia holograficzna 3D 
Co najmniej 5 arkuszy w różnych kolorach 
• wymiary ok.: 23 x 33 cm 

 

28. 
Bibuła karbowana 
tęczowa 

2 kpl. 

Bibuła karbowana tęczowa 
• co najmniej 10 szt. 
• wym. ok.: 200 x 50 cm 

 

29. 
 Bibuła karbowana 
metalizowana 
czerwona 

2 Szt. 

Bibuła karbowana metalizowana czerwona 
Wymiary ok.: 200 x 50 cm. 

 

30. 
Krepina 
metalizowana 

4 kpl. 

Krepina metalizowana 
• co najmniej 18 arkuszy 
• co najmniej 6 kolorów 
• wymiary ok.:  70 x 50 cm 
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31. Krepina w kratkę 4 szt. 

Krepina w kratkę 
• co najmniej 10 rolek 
• wymiary ok.: 250 x 50 cm 

 

32. Krepina w paski 2 szt. 

Krepina w paski 
• co najmniej 10 rolek 
• wymiary ok.:  200 x 50 cm 

 

33. Dziurkacze  14 Szt. 

Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - pojedynczo 
lub do tworzenia złożonych wzorów. Nadają 
się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej. Każdy z dziurkaczy ma wycinać inny 
element np.: jabłko, słońce, motyl, gwiazdka, 
kwiatek. wymiary elementu wyciętego ok.: 1,5 
cm  

34. Dziurkacze 10 Szt. 

Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - pojedynczo 
lub do tworzenia złożonych wzorów. Nadają 
się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej. Każdy z dziurkaczy ma wycinać inny 
element np.: jabłko, słońce, motyl, gwiazdka, 
kwiatek. wymiary elementu wyciętego ok.: 2,5 
cm  

35. 
Nożyczki 
przedszkolne 

4 kpl. 

Nożyczki przedszkolne 
• co najmniej 10 szt. 
• wymiary ok.: 14 cm 
• okrągłe końcówki 

 

36. 
Szablony do 
wycinania 

6 szt. 

Szablony do wycinania 
Płytki, przy użyciu których w szybki i łatwy 
sposób można narysować różnego rodzaju 
wzory. Przydatne do wykonywania ozdób 
świątecznych, kart walentynkowych, ramek na 
zdjęcia, obrazków itp. Każdy arkusz ma służyć 
do wyciannia innych elementów.  

37.  Klej uniwersalny 4 szt. 

Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i 
nietoksyczny. Klei większość porowatych 
powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a 
także drewno i ceramikę. Po wyschnięciu robi 
się przezroczysty. Pojemność co najmniej 1000 
g 

 

38. 
Tempery różne 
kolory 

10 szt. 

Farby doskonałe do pracy w przedszkolu i 
szkole, łatwo rozprowadzają się i dobrze kryją. 
Bogata paleta kolorów i odpowiednio gęsta 
konsystencja zapewniają swobodne 
malowanie. Farby są na bazie wody, dzięki 
czemu łatwo zmywają się z rąk i ubrania. 
Pojemność co najmniej  1000 ml. Każda tuba w 
innym kolorze.  



 

33 
 

39. Farby perłowe 2 kpl. 

Farba wodoodporna, która daje efekt 
perłowego lakieru. 
• 6 szt w różnych kolorach. 
• poj. 80 ml 

 

40. 
Farby do malowania 
palcami 

2 kpl. 

Zestaw farb do malowania palcami w 6 
kolorach. 
• 6 szt. 
• poj. 50 ml 

 

41. 
 Paletka do mieszania 
farb 

20 szt. 

Paletka do mieszania farb 
Wykonana z tworzywa sztucznego. 
• wym. ok. 25 cm 

 

42. Kubeczki na farby 2 kpl. 

Kubeczki do farb. Przykrywka o specjalnym 
kształcie przytrzymuje pędzel, a jednocześnie 
chroni farbę przed wylaniem. Łatwe do 
umycia. Co najmniej  10 szt. Wymiary ok.: 7 x 7 
cm 

 

43. 
 Zestaw pędzli 
okrągłych i płaskich 

2 kpl. 

Zestaw pędzli okrągłych i płaskich 
Różne rodzaje pędzli o wielu rozmiarach. 
Zróżnicowanie wielkości pozwala dostosować 
pędzel do malowania małych i dużych 
powierzchni. 
• co najmniej 30 szt. (15 okrągłych + 15 
płaskich) 
• rozm. 3, 4, 6, 8, 10, 12  

44. 
Szablony - Boże 
Narodzenie 

1 kpl. 

Szablony - Boże Narodzenie 
Szablony wykonane z tworzywa pomagają 
wykonać ciekawe prace z wykorzystaniem 
różnych technik plastycznych. Co najmniej 6 
szt. o średnicy ok.: 15 cm 

 

45. Szablony Wielkanoc 1 Kpl. 

 Szablony Wielkanoc 
Zestaw 6 plastikowych szablonów z motywami 
nawiązującymi do świąt wielkanocnych. 
Szablony są bardzo trwałe, łatwe do umycia. 
Można ich używać do odrysowywania 
kształtów kredkami, flamastrami lub farbami. 

 

46. 
Grube druciki 
kreatywne krótkie 

1 Kpl. 

Grube druciki kreatywne krótkie 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy. 
Co najmnie 25 szt. 
• wymiary ok.:  1,5 x 30 cm 
• różne kolory  
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47. Druciki mix 2 kpl 

Druciki mix 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy. 
• co najmniej 250 szt. 
• wymiary ok.:  1,5 x 30 cm 
• różne kolory  

48. 
Cienkie druciki 
kreatywne długie 

2 kpl. 

Cienkie druciki kreatywne długie 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy 
• co najmniej 100 szt. 
• wymiary ok.:  0,6 x 50 cm 
• różne kolory  

49. Oczka mix 2 kpl. 

Oczka mix 
Małe oczka z czarnymi źrenicami. 
• 10 g 
• śr. od 0,5 cm 

 

 
     

50. Kolorowe oczka 2 kpl. 
Kolorowe oczka 
Oczka z różnokolorowymi powiekami. • różne 
rozmiary • 18 g • ok. 60 szt. 

 

51. 
Zestaw naklejek - 
kolorowe oczka 

2 Kpl. 
Zestaw naklejek - kolorowe oczka 
Kolorowe, samoprzylepne oczy. • ok. 1000 szt. 
• średnica ok.:  1 cm 

 

52. Pompony 1 kpl. 

Pompony 

• co najmniej 100 szt. 

• co najmniej 8 kolorów 

• wymiary ok.: od 1,5 do 3 cm 

 

 

53. Piórka kolorowe 2 kpl. 

Piórka kolorowe 
Pióra w tęczowych kolorach, idealne do 
dekorowania prac plastycznych lub masek. 
Zapakowane w praktyczne, zamykane 
strunowo torebeczki. 
• co najmniej 10 torebek po 14 g 
• co najmniej 10 kolorów  

54. 
Samoprzylepne 
piankowe kształty 

1 Kpl. 

Samoprzylepne piankowe kształty 
Piankowe kształty. 
 • różne kształty • co najmniej 1000 szt. • 
wym. od 1 do 5 cm 
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55. Wzorki z filcu 2 kpl 
Wzorki z filcu 
• co najmniej 170 szt. 
• wym. ok. 25 mm 

 

56. Kształty z tkaniny  2 kpl. 

Kształty z tkaniny 
Opalizujący materiał w różnych kolorach i 
kształtach. 
• co najmniej 500 szt. 
• wym. ok.: od 1,2 do 2,5 cm 
 

 

57. 
Metalizowane 
kwadraciki 

2 Kpl. 
Metalizowane kwadraciki 
• co najmniej 6500 szt. 
• wymiary ok.:  1 x 1 cm 

 

58. Błyszczące krople 4 Kpl. 

Błyszczące krople 
• co najmniej 370 szt. 
• dł. od 0,5 do 1,5 cm 

 

59. 
Kryształowe 
kwiatuszki 

4 Kpl. 

Kryształowe kwiatuszki 
• co najmniej 200 szt. 
• wym. od 0,5 do 2 cm 

 
      

60. Błyszczące gwiazdki 4 kpl 

Błyszczące gwiazdki 
• co najmniej 350 szt. 

 

61. 
Cekiny - czerwone 
serca 

4 kpl 

Cekiny - czerwone serca 
• ok. 28 g • wymiary ok. 18 x 18 mm 

 

62. Duże cekiny 2 Kpl. 

Duże cekiny 
• różne wzory 
• co najmniej 50 g 
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63. 
Konfetti małe 
jajeczka 

4 Kpl. 

Konfetti małe jajeczka 
•co najmniej 6 g 
• pisanki 
• różne kolory 
• wym. ok.: 1,2 x 0,8 cm 

 

64. 
Tasiemki ozdobne 
samoprzylepne 

4 kpl 

Tasiemki ozdobne samoprzylepne 
Zestaw co najmniej 4 tasiemek 
samoprzylepnych. Łatwo przyklejają się do 
różnych powierzchni. 
• długość co najmniej 10 m 
• 3 o szer. 15 mm i 1 o szer. 5 mm 
Jeden zestaw w motywach kwiaty, drugi w 
motywach święta.  

65. Taśma holograficzna 2 kpl 

Taśma holograficzna 
• co najmniej 6 rolek samoprzylepnej taśmy 
błyszczącej 
• 6 kolorów 
• wymiary ok.: 1,2 x 200 cm 

 

66. Sizal z brokatem 1 Kpl. 

Sizal z brokatem 
• co najmniej 5 szt. 
• wym. 23 x 33 cm 

 

67. 
Plastelina zestaw 
przedszkolny 

2 Kpl. 

Plastelina zestaw przedszkolny 
• waga co najmniej 2,8 kg • co najmniej 12 
kolorów po co najmniej 15 szt. • śr. Ok.: 1,3 
cm • dł. Ok.: 7,7 cm 

 

68. Foremki - serduszka 2 Szt. 

Foremki – serduszka 
forma do odlewów w kształcie serc (różnej 
wielkości), wykonanych z wytrzymałego 
materiału do wielokrotnego użycia. Do 
wypełniania masami plastycznymi, a także 
odlewania wosku, figur z lodu i mydła. 
Wymiary ok.: 2 cm do 6,5 cm  

69. Gips do odlewów 4 Szt. 

Gips do odlewów 
Uszlachetniony gips modelarski do 
wykonywania odlewów. Charakteryzuje się 
gładką porcelanopodobną powierzchnią, 
dokładnością odtworzenia formy oraz wysoką 
wytrzymałością. 
• co najmniej 1000 g  

70. Ramki na zdjęcia 2 Kpl. 

Ramki na zdjęcia do dekorowania, wykonane z 
twardej tektury. • co najmniej 48 szt. • wym. 
od 28 x 35,5 cm do 11,5 x 15 cm • 4 wzory 

 

71. 
Papier do 
drukowania 
dyplomów 

3 kpl 

Papier do drukowania dyplomów 
Gramatura co najmniej 170 g/m2 
W komplecie co najmniej 100 sztuk. Razem 
300 kartek A4 

 

72. Woreczki strunowe 300 Szt. 

Rozmiar: 150x200mm 
 Grubość: 35 mikronów 
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73. 
Pojemnik do 
przechowywania 

5 Szt. 

Cechy produktu: 
Wymiary:  ok.: 39,5 x 34,2 x H34,3 cm 
Pojemność: minimum 33 l 
Pokrywa zapobiegająca wysypywaniu się 
zawartości 

 

74. folia do laminowania 10 Kpl. 

folia do laminowania 
Format: A4 
Grubość: 80 mic. 
100 sztuk w komplecie. 

 

75. Papier ksero 10 kpl 

 
    Wymiary nośników: 210 x 297 mm 
    Karton zawiera 5 ryz papieru 
    1 ryza zawiera 500 arkuszy 
    Kolor arkuszy: biały 
    Gramatura: 80 g/m² 
    Papier klasy: C 

 

76. segregatory 20 Szt. 

Format: A4 
szerokość grzbietu 75 mm 
dwa otwory na przedniej okładce utrzymują 
segregator w zamknięciu – w kolorze 
fioletowym, 

 

77. segregatory 20 Szt. 

Format: A4 
szerokość grzbietu 50 mm 
dwa otwory na przedniej okładce utrzymują 
segregator w zamknięciu – w kolorze 
fioletowym, 

 

78. Dzienniki zajęć 20 Szt. 

Dziennik zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, 
kursów, szkoleń o symbolu MEN I/6 

 

79. długopisy 65 Szt. 

 żelowy długopis 
Kolor: niebieski – 50 szt., zielony – 5 szt., 
czerwony – 5 szt., czarny – 5 szt. 

 

80. Flamastry   20 kpl. 

 Kolorowe mazaki w opakowaniu: 12 kolorów 
 

 

81. 
Kredki o trójkątnym 
przekroju 

20 kpl. 

 Ergonomiczne kredki ołówkowe o trójkątnym 
przekroju. Idealnie dopasowują się do małej 
dłoni dziecka. 24 kolory w opakowaniu 
 

 

82. Blok rysunkowe A4 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 20 - biały 
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83. Blok rysunkowe A3 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 16 - biały 

 

84. Blok techniczny A4 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.:10 - biały  

85. Blok techniczny A3 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.:10 - biały  

86. Blok rysunkowy A4 25 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 20 kolorowych kartek A4  

87. Blok rysunkowy A3 25 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 20 kolorowych kartek A3  

88. Blok techniczny A3 25 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 10 kolorowych kartek A3  

89. Blok techniczny A4 25 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 10 kolorowych kartek A4  

90. Farbki plakatowe 25 Szt. 

  
Farby plakatowe, 24 kolory w słoiczkach o 
pojemności ok.: 10 ml 

 

91. Klej introligatorski 100 Szt. 

  
Klej introligatorski w tubce ok.: 45 g z 
aplikatorem. Produkt bezpieczny, nie brudzący 
- po wyschnięciu jest przeźroczysty i 
elastyczny. 

 

92. 
Koszulki na 
dokumenty A4 

1000 Szt. 

  
Wykonane z ekologicznej folii PP przeznaczone 
na dokumenty w formacie A4 
otwarte na górze 
przezroczyste, antyelektrostatyczne 
specjalnie wzmocniony brzeg 
pasek z multiperforacją;  

 

 

 

3) Wyposażenie papierniczo-biurowe do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Grabinach - 

Zameczek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach – Zameczku ul. Gdańska 88; 83-022 

Grabiny-Zameczek) 

 

 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 
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1. 
Zestaw uzupełniający 
do prac plastycznych 

1 kpl. 

Zestaw zawiera szeroki wybór ciekawych 
elementów uzupełniających prace plastyczne, 
a także produkty takie jak: dziurkacze, nożyczki 
czy palety, które pozostaną w placówce na 
długi czas: Kółka do origami-zestaw mix, 2800 
szt. 1 kpl. Dziurkacz mały-gwiazdka 1 szt. 
Dziurkacz mały-samochód 1 szt. Dziurkacz 
mały-choinka 1 szt. Dziurkacz mały-miś 1 szt. 
Dziurkacz mały-listek 2 szt. Dziurkacz mały-
serce 2 szt. Dziurkacz mały-kwiatek 2 szt. 
Nożyczki 3 wzorki, 3 szt. 1 kpl. Paletka do farb 
10 szt. Brokat różnokolorowy 1 szt. Brokat 
złoty 1 szt. Brokat srebrny 1 szt. Brokat 
czerwony 1 szt. Brokat zielony 1 szt. Patyczki 
kolorowe, 50 szt.  1 kpl. Oczy czarne, 100 szt. 1 
kpl. Pompony, 100 szt. 1 kpl. Piórka małe 1 kpl. 
Małe kształty piankowe-serca, 200 szt. 1 kpl. 
Kwiatki fantazyjne, 200 szt. 1 kpl. Drut cienki, 
110 szt. 1 kpl. 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu 

 

2. 
Pojemnik na 
przybory 

2 szt. 
Drewniany pojemnik na przybory wymiary ok.: 
wym. 6,7 x 6,7 x 10,5 cm 

 

3. Brystole A1 4 kpl. 

Paczka brystolu zawiera 20 kartek w kolorze 
błękitny, czerwony, seledynowy i żółty. Razem 
80 kartek. 

 

4. Brystole A2 4 kpl. 

Format A2 ( 42x59.4 cm) 
Ilość arkuszy - 50 kartek 
Ilość kolorów w zestawie - 10 kolorów 
Ilość arkuszy z koloru - 5 kartek 

 

5. Brystole A4 2 kpl. 

Ilość arkuszy - 50 kartek 
Ilość kolorów w zestawie - 10 kolorów 
Ilość arkuszy z koloru - 5 kartek 

 

6. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

2 kpl. 

Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia 
dekoracji złożonych z papieru, składający się z 
co najmniej 88 elementów: • 5 szt. 
kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 130 g/m2) • 
5 szt. kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 220 
g/m2) • 4 szt. kolorowego kartonu z motywem 
(24 x 34 cm, 270 g/m2) • 2 szt. kolorowego 
papieru transparentnego (25 x 32,5 cm, 115 
g/m2) • 3 szt. kolorowego kartonu falistego 
(25 x 35 cm) • 1 arkusza białego jedwabiu 
(15,5 x 22,5 cm) • 1 arkusza z naklejkami • 50 

 



 

40 
 

ozdobnych kolorowych dżetów • 3 koszyczków 
z rączkami i etykietami • 2 wstążek • 12 
zapinek.  
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

7. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

2 kpl. 

Zestaw przyborów plastycznych do tworzenia, 
na cały rok, składający się ze c co najmniej 107 
elementów: • 2 szt. filcu (10 x 15 cm) • 2 szt. 
kartonu holograficznego (14 x 17 cm) • 5 szt. 
folii metalizowanej (19 x 24 cm) • 4 szt. 
kartonu falistego (25 x 35 cm) • 3 szt. kartonu 
falistego (17,5 x 25 cm) • 33 szt. papieru i 
brystolu kolorowego (25 x 35 cm, 130, 220 i 
300 g/m2) • 4 szt. papieru i brystolu złotego i 
srebrnego (17,5 x 25 cm, 130, 220 i 300 g/m2) 
• 1 szt. tektury falistej - tęcza (25 x 35 cm) • 10 
szt. papieru transparentnego (23 x 33 cm, 42 
g/m2) • 6 szt. kartonu w prążki i kropki (17,5 x 
25 cm, 300 g/m2) • 1 szt. kartonu w gwiazdki 
(25 x 35 cm, 300 g/m2) • 20 szt. naklejanych 
oczek • 10 szt. drucików złotych • 6 
akcesoriów • propozycji wykonania ozdób. 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

8. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

1 kpl. 

Bogaty zestaw przyborów plastycznych do 
tworzenia, na cały rok, składający się z co 
najmniej 322 elementów: • 8 szt. kolorowego 
papieru (25 x 35 cm, 130 g/m2) • 4 szt. 
kolorowych brystoli (25 x 35, 220 g/m2) • 5 
szt. papierów dekoracyjnych (25 x 35 cm, 250 
g/m2) • 1 papieru tęczowego (25 x 35 cm, 300 
g/m2) • 2 szt. transparentnych papierów z 
motywami (25 x 35 cm, 115 g/m2) • 6 szt. 
tektury falistej (25 x 35 cm) • 13 szt. bibuły (25 
x 35 cm, 20 g/m2) • 50 szt. składanego papieru 
(14 x 14 cm) • 4 szt. białego papieru 
wodoodpornego (20 x 20 cm) • 140 
kartonowych pasków (8 mm x 34,5 cm) • 30 
kamyczków • 40 elementów z folii piankowej • 
19 naklejek 3D 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

9. 

 Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych o 
tematyce 
świątecznej 

1 szt. 

Duży zestaw plastyczny o tematyce 
świątecznej do tworzenia, składający się ze 
conajmnie 198 elementów: 
• 15 szt. kolorowego papieru (25 x 35 cm, 130 
g/m2) 
• 2 szt. złotego i srebrnego brystolu (25 x 35 
cm, 220 g/m2) 
• 8 szt. kolorowego brystolu (25 x 35 cm, 220 
g/m2) 
• 2 szt. złotego i srebrnego papieru (25 x 35 
cm, 130 g/m2) 
• 3 szt. brystolu w gwiazdki (25 x 35 cm, 220 
g/m2) 
• 10 szt. papieru transparentnego (25 x 35 cm, 
42 g/m2) 
• 11 szt. kolorowej tektury falistej (25 x 35 cm) 
• 2 szt. złotej i srebrnej tektury falistej (25 x 35 
cm) 
• 2 szt. złotej tektury falistej w gwiazdki (20 x 
35 cm) 
• 50 szt. kolorowej folii metalizowanej (10 x 10 
cm) 
• 13 szt. wysztancowanych motywów ze złotej 
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tektury falistej 
• 10 drucików (dł. 50 cm) 
• 20 oczek naklejanych 
• 50 szt. słomek (dł. 22 cm) 
• propozycje wykonania ozdób 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

10. 

Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych o 
tematyce 
świątecznej 

1 kpl. 

Zestaw plastyczny o tematyce świątecznej do 
tworzenia dekoracji, ozdób i kartek 
świątecznych, składający się ze co najmniej 
169 elementów: • 8 szt. kolorowego papieru 
(25 x 35 cm, 130 g/m2) • 4 szt. kolorowego 
brystolu (25 x 35, 220 g/m2) • 3 szt. papieru 
dekoracyjnego (25 x 35 cm, 250 g/m2) • 2 szt. 
papieru transparentnego z motywami 
świątecznymi (25 x 35 cm, 115 g/m2) • 3 szt. 
tektury falistej (25 x 35 cm) • 2 szt. filcu (20 x 
30 cm, 150 g/m2) • 200 szt. samoprzylepnych 
kwadratów • 68 szt. białych i czerwonych 
świątecznych motywów z filcu • 2 szt. kartonu 
z motywami świątecznymi 3D (format A4) • 75 
szt. słomek naturalnych i kolorowych (dł. 22 
cm) • 1 złotego sznurka (dł. 3 m) 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

11. Papier florystyczny  60 szt. 

wzornictwo - folklor, 
żywa kolorystyka, 
piękne kwiatowe wzory, 
wymiar arkusza ok.: 30,5x30,5 cm, 

 

      

12. 
Papier z motywami o 
tematyce ogród 

2 kpl. 

 Co najmniej 26 arkuszy 
 Co najmniej 13 różnych wzorów 
Wymiary ok.: 24 x 34 cm 

 

13. 
Papier w kolorze 
tęczy 

6 kpl. 

 
Papier jednostronnie kolorowy. 
Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 22 x 32 cm  

 

14. 
Papier dwustronny w 
kolorze tęczy 

2 kpl. 

Papier dwustronnie kolorowy. 
Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 22 x 32 cm 
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15. Tektura w prążki 2 kpl. 

Tektura w prążki. Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 25 x 35 cm. Gramatura min.: 
300g/m2 

 

16. Tektura w kropki 2 kpl. 

Tektura w prążki. Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 25 x 35 cm. Gramatura min.: 
300g/m2 

 

17. 

Zestaw materiałów 
plastycznych złożony 
z filcu i dodatków 
zdobniczych 

1 szt. 

Zestaw materiałów plastycznych złożony z filcu 
i dodatków zdobniczych, składający się co 
najmniej  z: 
• 5 szt. filcu 1,5 mm, wym. 20 x 30 cm 
• 4 szt. filcu 3,5 mm, wym. 20 x 30 cm 
• 9 kolorowych nici, dł. 3 m 
• 5 kolorowych motków wełny, 5 g 
• 1 igły do filcu 
• 40 szt. cekinów 
• 25 szt. kwiatków różowych 
• 20 szt. kwiatków czarnych 
• 25 szt. kwiatków złotych 
• 10 szt. kwiatków przezroczystych 
• 100 szt. zielonych koralików - słomek 
• 30 szt. koralików przezroczystych, 
opalizujących 
• 80 koralików złotych i srebrnych 
• 320 szt. koralików zielonych, żółtych, 
czerwonych, niebieskich wzorów 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu.  

18. 
Folia piankowa 
gładka 

2 kpl. 

 Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, 
zszywania i klejenia – co najmniej 15 sztuk 
• 15 kolorów • format: A4 • gr. 2 mm 

 

19. 
 Folia piankowa 
brokatowa 

2 kpl. 

Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, 
zszywania i klejenia. 
Błyszcząca brokatem folia, która nada 
estetyczny wygląd i pomoże wykończyć każdą 
pracę plastyczną. Dostępne w ciepłych i 
przyjaznych kolorach (czerwony, różowy, 
chabrowy, zielony, złoty, jasnozielony, 
brązowy, fioletowy, turkusowy, srebrny). • co 
najmniej 10 arkuszy • format: A4 • gr. 2 mm  

20. 
 Folia piankowa 
karbowana 

2 kpl. 

Co najmniej 10 arkuszy każdy w innym kolorze 
• format: A4 

 

21. Folia piankowa tęcza 1 kpl. 

• co najmniej 5 arkuszy 
• format: A4 
• grubość 2 mm 
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22. 
Tektura falista 3D 
mix 

2 kpl. 

Co najmniej 10 arkuszy 
• format: B4 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

23. 
Tektura falista B4 
fluo 

2 kpl. 

Tektura falista B4 fluo.  
• co najmniej 10 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 
 

 

24. Tektura tęczowa 1 kpl. 

Tektura tęczowa  
• co najmniej 10 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

25. 
 Beżowa tektura 
falista 

1 kpl. 

Beżowa tektura falista  
• co najmniej 100 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

26. 
Zeszyt kartonów 
hologramowych 

2 kpl. 

Zeszyt kartonów hologramowych 
Co najmniej 8 arkuszy w różnych kolorach 
• format: B4 
• gramatura min.: 250 g/m2 

 

27. 
Folia holograficzna 
3D 

1 kpl. 

Folia holograficzna 3D 
Co najmniej 5 arkuszy w różnych kolorach 
• wymiary ok.: 23 x 33 cm 

 

28. 
Bibuła karbowana 
tęczowa 

2 kpl. 

Bibuła karbowana tęczowa 
• co najmniej 10 szt. 
• wym. ok.: 200 x 50 cm 

 

29. 
 Bibuła karbowana 
metalizowana 
czerwona 

2 Szt. 

Bibuła karbowana metalizowana czerwona 
Wymiary ok.: 200 x 50 cm. 

 

30. 
Krepina 
metalizowana 

4 kpl. 

Krepina metalizowana 
• co najmniej 18 arkuszy 
• co najmniej 6 kolorów 
• wymiary ok.:  70 x 50 cm 
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31. Krepina w kratkę 4 szt. 

Krepina w kratkę 
• co najmniej 10 rolek 
• wymiary ok.: 250 x 50 cm 

 

32. Krepina w paski 2 szt. 

Krepina w paski 
• co najmniej 10 rolek 
• wymiary ok.:  200 x 50 cm 

 

33. Dziurkacze  14 Szt. 

Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - pojedynczo 
lub do tworzenia złożonych wzorów. Nadają 
się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej. Każdy z dziurkaczy ma wycinać inny 
element np.: jabłko, słońce, motyl, gwiazdka, 
kwiatek. wymiary elementu wyciętego ok.: 1,5 
cm  

34. Dziurkacze 10 Szt. 

Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - pojedynczo 
lub do tworzenia złożonych wzorów. Nadają 
się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej. Każdy z dziurkaczy ma wycinać inny 
element np.: jabłko, słońce, motyl, gwiazdka, 
kwiatek. wymiary elementu wyciętego ok.: 2,5 
cm  

35. 
Nożyczki 
przedszkolne 

4 kpl. 

Nożyczki przedszkolne 
• co najmniej 10 szt. 
• wymiary ok.: 14 cm 
• okrągłe końcówki 

 

36. 
Szablony do 
wycinania 

6 szt. 

Szablony do wycinania 
Płytki, przy użyciu których w szybki i łatwy 
sposób można narysować różnego rodzaju 
wzory. Przydatne do wykonywania ozdób 
świątecznych, kart walentynkowych, ramek na 
zdjęcia, obrazków itp. Każdy arkusz ma służyć 
do wyciannia innych elementów.  

37.  Klej uniwersalny 4 szt. 

Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i 
nietoksyczny. Klei większość porowatych 
powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a 
także drewno i ceramikę. Po wyschnięciu robi 
się przezroczysty. Pojemność co najmniej 1000 
g 

 

38. 
Tempery różne 
kolory 

10 szt. 

Farby doskonałe do pracy w przedszkolu i 
szkole, łatwo rozprowadzają się i dobrze kryją. 
Bogata paleta kolorów i odpowiednio gęsta 
konsystencja zapewniają swobodne 
malowanie. Farby są na bazie wody, dzięki 
czemu łatwo zmywają się z rąk i ubrania. 
Pojemność co najmniej  1000 ml. Każda tuba w 
innym kolorze.  
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39. Farby perłowe 2 kpl. 

Farba wodoodporna, która daje efekt 
perłowego lakieru. 
• 6 szt w różnych kolorach. 
• poj. 80 ml 

 

40. 
Farby do malowania 
palcami 

2 kpl. 

Zestaw farb do malowania palcami w 6 
kolorach. 
• 6 szt. 
• poj. 50 ml 

 

41. 
 Paletka do mieszania 
farb 

20 szt. 

Paletka do mieszania farb 
Wykonana z tworzywa sztucznego. 
• wym. ok. 25 cm 

 

42. Kubeczki na farby 2 kpl. 

Kubeczki do farb. Przykrywka o specjalnym 
kształcie przytrzymuje pędzel, a jednocześnie 
chroni farbę przed wylaniem. Łatwe do 
umycia. Co najmniej  10 szt. Wymiary ok.: 7 x 7 
cm 

 

43. 
 Zestaw pędzli 
okrągłych i płaskich 

2 kpl. 

Zestaw pędzli okrągłych i płaskich 
Różne rodzaje pędzli o wielu rozmiarach. 
Zróżnicowanie wielkości pozwala dostosować 
pędzel do malowania małych i dużych 
powierzchni. 
• co najmniej 30 szt. (15 okrągłych + 15 
płaskich) 
• rozm. 3, 4, 6, 8, 10, 12  

44. 
Szablony - Boże 
Narodzenie 

1 kpl. 

Szablony - Boże Narodzenie 
Szablony wykonane z tworzywa pomagają 
wykonać ciekawe prace z wykorzystaniem 
różnych technik plastycznych. Co najmniej 6 
szt. o średnicy ok.: 15 cm 

 

45. Szablony Wielkanoc 1 Kpl. 

 Szablony Wielkanoc 
Zestaw 6 plastikowych szablonów z motywami 
nawiązującymi do świąt wielkanocnych. 
Szablony są bardzo trwałe, łatwe do umycia. 
Można ich używać do odrysowywania 
kształtów kredkami, flamastrami lub farbami. 

 

46. 
Grube druciki 
kreatywne krótkie 

1 Kpl. 

Grube druciki kreatywne krótkie 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy. 
Co najmnie 25 szt. 
• wymiary ok.:  1,5 x 30 cm 
• różne kolory  
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47. Druciki mix 2 kpl 

Druciki mix 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy. 
• co najmniej 250 szt. 
• wymiary ok.:  1,5 x 30 cm 
• różne kolory  

48. 
Cienkie druciki 
kreatywne długie 

2 kpl. 

Cienkie druciki kreatywne długie 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy 
• co najmniej 100 szt. 
• wymiary ok.:  0,6 x 50 cm 
• różne kolory  

49. Oczka mix 2 kpl. 

Oczka mix 
Małe oczka z czarnymi źrenicami. 
• 10 g 
• śr. od 0,5 cm 

 

 
     

50. Kolorowe oczka 2 kpl. 
Kolorowe oczka 
Oczka z różnokolorowymi powiekami. • różne 
rozmiary • 18 g • ok. 60 szt. 

 

51. 
Zestaw naklejek - 
kolorowe oczka 

2 Kpl. 
Zestaw naklejek - kolorowe oczka 
Kolorowe, samoprzylepne oczy. • ok. 1000 szt. 
• średnica ok.:  1 cm 

 

52. Pompony 1 kpl. 

Pompony 

• co najmniej 100 szt. 

• co najmniej 8 kolorów 

• wymiary ok.: od 1,5 do 3 cm 

 

 

53. Piórka kolorowe 2 kpl. 

Piórka kolorowe 
Pióra w tęczowych kolorach, idealne do 
dekorowania prac plastycznych lub masek. 
Zapakowane w praktyczne, zamykane 
strunowo torebeczki. 
• co najmniej 10 torebek po 14 g 
• co najmniej 10 kolorów  

54. 
Samoprzylepne 
piankowe kształty 

1 Kpl. 

Samoprzylepne piankowe kształty 
Piankowe kształty. 
 • różne kształty • co najmniej 1000 szt. • 
wym. od 1 do 5 cm 
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55. Wzorki z filcu 2 kpl 
Wzorki z filcu 
• co najmniej 170 szt. 
• wym. ok. 25 mm 

 

56. Kształty z tkaniny  2 kpl. 

Kształty z tkaniny 
Opalizujący materiał w różnych kolorach i 
kształtach. 
• co najmniej 500 szt. 
• wym. ok.: od 1,2 do 2,5 cm 
 

 

57. 
Metalizowane 
kwadraciki 

2 Kpl. 
Metalizowane kwadraciki 
• co najmniej 6500 szt. 
• wymiary ok.:  1 x 1 cm 

 

58. Błyszczące krople 4 Kpl. 

Błyszczące krople 
• co najmniej 370 szt. 
• dł. od 0,5 do 1,5 cm 

 

59. 
Kryształowe 
kwiatuszki 

4 Kpl. 

Kryształowe kwiatuszki 
• co najmniej 200 szt. 
• wym. od 0,5 do 2 cm 

 
      

60. Błyszczące gwiazdki 4 kpl 

Błyszczące gwiazdki 
• co najmniej 350 szt. 

 

61. 
Cekiny - czerwone 
serca 

4 kpl 

Cekiny - czerwone serca 
• ok. 28 g • wymiary ok. 18 x 18 mm 

 

62. Duże cekiny 2 Kpl. 

Duże cekiny 
• różne wzory 
• co najmniej 50 g 
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63. 
Konfetti małe 
jajeczka 

4 Kpl. 

Konfetti małe jajeczka 
•co najmniej 6 g 
• pisanki 
• różne kolory 
• wym. ok.: 1,2 x 0,8 cm 

 

64. 
Tasiemki ozdobne 
samoprzylepne 

4 kpl 

Tasiemki ozdobne samoprzylepne 
Zestaw co najmniej 4 tasiemek 
samoprzylepnych. Łatwo przyklejają się do 
różnych powierzchni. 
• długość co najmniej 10 m 
• 3 o szer. 15 mm i 1 o szer. 5 mm 
Jeden zestaw w motywach kwiaty, drugi w 
motywach święta.  

65. Taśma holograficzna 2 kpl 

Taśma holograficzna 
• co najmniej 6 rolek samoprzylepnej taśmy 
błyszczącej 
• 6 kolorów 
• wymiary ok.: 1,2 x 200 cm 

 

66. Sizal z brokatem 1 Kpl. 

Sizal z brokatem 
• co najmniej 5 szt. 
• wym. 23 x 33 cm 

 

67. 
Plastelina zestaw 
przedszkolny 

2 Kpl. 

Plastelina zestaw przedszkolny 
• waga co najmniej 2,8 kg • co najmniej 12 
kolorów po co najmniej 15 szt. • śr. Ok.: 1,3 
cm • dł. Ok.: 7,7 cm 

 

68. Foremki - serduszka 2 Szt. 

Foremki – serduszka 
forma do odlewów w kształcie serc (różnej 
wielkości), wykonanych z wytrzymałego 
materiału do wielokrotnego użycia. Do 
wypełniania masami plastycznymi, a także 
odlewania wosku, figur z lodu i mydła. 
Wymiary ok.: 2 cm do 6,5 cm  

69. Gips do odlewów 4 Szt. 

Gips do odlewów 
Uszlachetniony gips modelarski do 
wykonywania odlewów. Charakteryzuje się 
gładką porcelanopodobną powierzchnią, 
dokładnością odtworzenia formy oraz wysoką 
wytrzymałością. 
• co najmniej 1000 g  

70. Ramki na zdjęcia 2 Kpl. 

Ramki na zdjęcia do dekorowania, wykonane z 
twardej tektury. • co najmniej 48 szt. • wym. 
od 28 x 35,5 cm do 11,5 x 15 cm • 4 wzory 

 

71. 
Papier do 
drukowania 
dyplomów 

3 kpl 

Papier do drukowania dyplomów 
Gramatura co najmniej 170 g/m2 
W komplecie co najmniej 100 sztuk. Razem 
300 kartek A4 

 

72. Woreczki strunowe 300 Szt. 

Rozmiar: 150x200mm 
 Grubość: 35 mikronów 
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73. 
Pojemnik do 
przechowywania 

5 Szt. 

Cechy produktu: 
Wymiary:  ok.: 39,5 x 34,2 x H34,3 cm 
Pojemność: minimum 33 l 
Pokrywa zapobiegająca wysypywaniu się 
zawartości 

 

74. folia do laminowania 10 Kpl. 

folia do laminowania 
Format: A4 
Grubość: 80 mic. 
100 sztuk w komplecie. 

 

75. Papier ksero 10 kpl 

 
    Wymiary nośników: 210 x 297 mm 
    Karton zawiera 5 ryz papieru 
    1 ryza zawiera 500 arkuszy 
    Kolor arkuszy: biały 
    Gramatura: 80 g/m² 
    Papier klasy: C 

 

76. segregatory 20 Szt. 

Format: A4 
szerokość grzbietu 75 mm 
dwa otwory na przedniej okładce utrzymują 
segregator w zamknięciu – w kolorze 
fioletowym, 

 

77. segregatory 20 Szt. 

Format: A4 
szerokość grzbietu 50 mm 
dwa otwory na przedniej okładce utrzymują 
segregator w zamknięciu – w kolorze 
fioletowym, 

 

78. Dzienniki zajęć 20 Szt. 

Dziennik zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, 
kursów, szkoleń o symbolu MEN I/6 

 

79. długopisy 65 Szt. 

 żelowy długopis 
Kolor: niebieski – 50 szt., zielony – 5 szt., 
czerwony – 5 szt., czarny – 5 szt. 

 

80. Flamastry   20 kpl. 

 Kolorowe mazaki w opakowaniu: 12 kolorów 
 

 

81. 
Kredki o trójkątnym 
przekroju 

20 kpl. 

 Ergonomiczne kredki ołówkowe o trójkątnym 
przekroju. Idealnie dopasowują się do małej 
dłoni dziecka. 24 kolory w opakowaniu 
 

 

82. Blok rysunkowe A4 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 20 - biały 
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83. Blok rysunkowe A3 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 16 - biały 

 

84. Blok techniczny A4 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.:10 - biały  

85. Blok techniczny A3 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.:10 - biały  

86. Blok rysunkowy A4 25 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 20 kolorowych kartek A4  

87. Blok rysunkowy A3 25 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 20 kolorowych kartek A3  

88. Blok techniczny A3 25 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 10 kolorowych kartek A3  

89. Blok techniczny A4 25 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 10 kolorowych kartek A4  

90. Farbki plakatowe 25 Szt. 

  
Farby plakatowe, 24 kolory w słoiczkach o 
pojemności ok.: 10 ml 

 

91. Klej introligatorski 100 Szt. 

  
Klej introligatorski w tubce ok.: 45 g z 
aplikatorem. Produkt bezpieczny, nie brudzący 
- po wyschnięciu jest przeźroczysty i 
elastyczny. 

 

92. 
Koszulki na 
dokumenty A4 

1000 Szt. 

  
Wykonane z ekologicznej folii PP przeznaczone 
na dokumenty w formacie A4 
otwarte na górze 
przezroczyste, antyelektrostatyczne 
specjalnie wzmocniony brzeg 
pasek z multiperforacją;  
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załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia OWP w Suchym Dębie,  
OWP w Grabinach – Zameczku i OWP w  Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce 
dydaktyczne, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach projektu pn. „Uniwersytet 
przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 
  

 
Gmina Suchy Dąb 
ul. Gdańska 17 
83-022 Suchy Dąb 

      

 
OFERTA 

na dostawę materiałów papierniczo – biurowych do OWP w Suchym Dębie,  OWP w 
Grabinach – Zameczku i OWP w  Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka”  
 

 I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
 
Wykonawca:  
                         …………………………………………………………………………………………………… 
 
                          …………………………………………………………………………………………………… 
                (pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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reprezentowany przez: 
 
 
                          …………………………………………………………………………………………………… 
                             (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
NIP:……………………………………......................REGON…………………….............………………................... 

Tel.................................................................Fax.......................................................................... 

Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………………..…………… 

II. Cena oferty: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia za cenę : 
 
 
Dostawa materiałów papierniczo-biurowych do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w 
Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i Koźlinach  
 
Brutto: ........................................................................ zł (wraz z należnym podatkiem) 
(słownie cena brutto: ………………………………………………………….………………………………….zł) 
W tym stawka VAT ……………………%(………………………………..zł) 
Netto:……………………………………………………………………….  zł 
(słownie cena netto: ………………………………………………………….………………………………….zł) 
 

 
 
III. Termin dostawy: 
 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuje/oferujemy termin dostawy:……………….dni 
kalendarzowych * od daty podpisania umowy. 
 
*Wypełnia wykonawca podając wartość: 10 dni, 12 dni, 14 dni, 16 dni, 18 dni, 20 dni – w 
zależności  od oferowanego terminu dostawy. 
 
Termin dostawy musi być wyrażony w pełnych dniach. W przypadku nie uzupełnienia w druku 
oferty pola „termin dostawy” zamawiający uzna, ze wykonawca zaoferował 20 dni 
kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym przyzna wykonawcy 0 punktów. W 
przypadku wpisania przez wykonawcę mniej niż 10 dni kalendarzowych zamawiający uzna, że 
wykonawca zaoferował 10 dni kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym przyzna 
wykonawcy 40 punktów. 
Zgodnie z zapisami SIWZ termin dostawy nie może być dłuższy niż 20 dni kalendarzowych. 
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IV. Płatność: 
Należne wynagrodzenie zostanie przelane na konto bankowe Wykonawcy podane na 
fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej prze Wykonawcę faktury VAT, w terminie 
30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego. 
 
IV. Wpłata wadium: 
W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wpłaty wadium. 
 
V. Podwykonawca: 
Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy: 
1.Zakres wykonywanych prac i nazwa firmy:  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
*)w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że 
wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.   
 
 
VI. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: 
Informujemy, że będziemy polegać na zasobach podmiotu trzeciego: 
1.Nazwa podmiotu:  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
*)w przypadku nie wypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że wykonawca będzie nie 
będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego.   
 
 

I. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 
przedsiębiorstwem? 

 

 TAK,………………………………………(wypełnia wykonawca),    NIE………………………………………. 
 
 
 
 
VIII. Ponadto oświadczam(y), że: 
1. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego: 
1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego: …………………………………………………………………………. 
2) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..…………………………………… 

2. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy, 
oraz że akceptuje je w całości.  

3. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia 
ofert, 

4. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy  
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w brzmieniu zgodnym z projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 

5. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) 
i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego 
zastrzeżenia  
w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)w oparciu  
o następujące uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Numer konta bankowego, na które płatne będzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru 
oferty Wykonawcy ……………………………………………………………………. oraz nazwa banku 
prowadzącego w/w konto………………………………………………..………………………………………………… 

 
Oferta została złożona na ............ ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze 
wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego. 
 
 

..............................................                                  ............................................................ 
        miejscowość i data                                                                       podpis osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                      reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, 
Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt VIII.1 druku oferty. 
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załącznik nr 2 do SIWZ 

  
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów papierniczo – 
biurowych do OWP w Suchym Dębie,  OWP w Grabinach – Zameczku i OWP w  Koźlinach w ramach 
projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 
 

 

                                                                                                          ..................Dnia............................ 

 
Wykonawca:  
                         …………………………………………………………………………………………………… 
 
                          …………………………………………………………………………………………………… 
                (pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów 
papierniczo - biurowych do OWP w Suchym Dębie,  OWP w Grabinach – Zameczku i OWP w  
Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem 
dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, 
Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

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

………………………………………… 

(podpis) 



 

56 
 

[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić 

oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ] 

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

podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP). 

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

ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

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

 

         ………………………………………… 

(podpis) 

[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić 

oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

         ………………………………………… 

(podpis) 
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[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić 

oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z 

postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

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

         ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

         ………………………………………… 

(podpis) 
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załącznik nr 3 do SIWZ 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów papierniczo – 
biurowych do OWP w Suchym Dębie,  OWP w Grabinach – Zameczku i OWP w  w ramach projektu 
pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 
 

 

                                                                                                           ..................Dnia............................ 

 
Wykonawca:  
                         …………………………………………………………………………………………………… 
 
                          …………………………………………………………………………………………………… 
  (pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG )reprezentowany przez: 
 
                          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                  (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów 
papierniczo – biurowych do OWP w Suchym Dębie,  OWP w Grabinach – Zameczku i OWP w  
Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem 
dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, 
Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, oświadczam, co następuje: 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ust. V. 

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

         ………………………………………… 

             (podpis) 
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Wykonawca przedstawia informację dot. zdolności technicznej i zawodowej, o której mowa 

w ust. V pkt 2 lit. c): 

 

Wykaz dostaw 

Wykonanych, w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie 

 

Lp. przedmiot 

dostawy 

wartość brutto 

dostawy (PLN) 

Nazwa i adres 

odbiorcy 

data wykonania 

     

     

 

      

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

         ………………………………………… 

          (podpis) 
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załącznik nr 4 do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów papierniczo - 
biurowych do OWP w Suchym Dębie,  OWP w Grabinach – Zameczku i OWP w  Koźlinach w ramach 
projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dostawę materiałów papierniczo- 
biurowych do OWP w Suchym Dębie,  OWP w Grabinach – Zameczku i OWP w  Koźlinach w 
ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” 
 

Działając w imieniu ……………………………………………………………. zobowiązuje się do 

oddania do dyspozycji dla Wykonawcy ……………………………….…………………………. biorącego 

udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 

ustawy Pzp, w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………… 

Jednocześnie wskazuje, iż: 

1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

 

2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: 

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

 
 
 
 

(pieczęć udostępniającego) 
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3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie 

następujący:…………………………………………………………………………………………..………………………….. 

 
Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być 
złożone do oferty w oryginale. 
 
 
 

 
..............................................                   ............................................................................... 
        miejscowość i data                                             podpis osoby/osób upoważnionych do podpisania 
zobowiązania                                                                                                                                              
                                                                                                                         w imieniu udostępniającego  
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załącznik nr 5 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów papierniczo – 
biurowych do OWP w Suchym Dębie,  OWP w Grabinach – Zameczku i OWP w  Koźlinach w ramach 
projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie 
z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 
 

 
 

Umowa nr ……………….. 
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP” (tj. : Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z 
późn. zm.)  
w dniu...............2017 roku w Suchym Dębie, pomiędzy:  
Gminą Suchy Dąb z siedzibą w Suchym Dębie, przy ul. Gdańska 17, 83-022Suchy Dąb, NIP 
593-10-90-485, reprezentowaną przez:  
Barbarę Kamińską – Wójta Gminy  
Zwaną dalej „Zamawiającym”  
a  
…………………………………………….. z siedzibą: ……………………………………  
działającą zgodnie z wpisem do ………………………………………………., prowadzonego przez 
……………………………………………………………..pod numerem 
………………………………………………………….., NIP …………………………….., REGON………., 
reprezentowaną przez:  
1. .................................................. - ...............................................  
2. .................................................. - ...............................................  
zwaną w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ” dostawy 
  
o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
wyposażenia do OWP w Suchym Dębie, OWP w Grabinach – Zameczku oraz OWP w 
Koźlinach, dla których organem prowadzącym jest Zamawiający w materiały papierniczo-
biurowe w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” w ilości, asortymencie i 
parametrach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz cenie określonej w 
załączniku nr 2 do niniejszej umowy.  

§ 2 
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1. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie jednorazowo do każdego z oddziałów 
przedszkolnych wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, w ilości i asortymencie, zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do SIWZ w ciągu …… dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie oraz potwierdzić na piśmie osobę 
wyznaczoną przez Zamawiającego – Kierownika projektu o terminie dostawy z dwudniowym 
wyprzedzeniem.  
3. Odpowiedzialność za dostarczenie oraz instalację przedmiotu umowy w terminie i w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.  
4. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy w godzinach ustalonych z 
przedstawicielem Zamawiającego.  
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:  
1) Asortymentu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy z terminem gwarancji nie 
krótszym niż wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. 24 miesiące od 
daty wydania całości przedmiotu umowy Zamawiającemu bez wad i podpisania stosownego 
protokołu potwierdzającego przyjęcie przedmiotu dostawy i jego instalację bez zastrzeżeń.  
2) o wysokim standardzie jakościowym (dotyczy zadania 1, 2, ).  
2. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co 
do tożsamości.  
3. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące 
informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca 
się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.  
4. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze 
zamówionej częściowej partii towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach, 
wad jakościowych dostarczonego towaru, wad ukrytych towaru lub w przypadku 
uszkodzenia towaru.  
5. Reklamacja będzie składana telefonicznie lub faksem ………………………..……………………………. i 
każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie.  
6. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający jakichkolwiek wymogów określonych w ust. 
1, 2, 3 oraz w załączniku nr 1 do umowy a także mający braki, wady i uszkodzenia, o których 
mowa w ust. 4.  
7. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one 
zwrócone Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.  

 
§ 4 

1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, 
jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 10 dni 
kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 4, 5 ze skutkami 
określonymi w § 10 ust. 4 umowy.  
2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, 
jeżeli Wykonawca nie zrealizuje w terminie umowy ze skutkiem, o którym mowa w § 10 ust. 
4 umowy.  
 

§ 5 
1. Wartość niniejszej umowy określa się na:  
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brutto: …………………………… PLN (słownie: …………………………..…………………………………………………)  
1. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, uwzględnia transport rozładunek i instalację 
przedmiotu umowy w miejscach wskazanych przez wyznaczonego pracownika 
Zamawiającego.  
2. Wskazana w ust. 1 powyżej wartość przedmiotu umowy wyczerpuje wszelkie 
zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy.  
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne na konto bankowe Wykonawcy o 
numerze ………………. prowadzone w …………………………...  
4. Waloryzacji wynagrodzenia w związku z rzeczywistą inflacją lub jakimikolwiek zmianami 
czynników cenotwórczych nie przewiduje się.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze zapisu: Odbiorca dostawy: 
a) OWP w Suchym Dębie, 
b) OWP w Grabinach – Zameczku, 
c) OWP w Koźlinach, 
6. Zapłata wynagrodzenia uregulowana zostanie jednorazowo w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Podstawę do 
wystawienie faktury stanowić będą wszystkie bezusterkowe protokoły odbioru podpisane 
przez obie strony.  
7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT, pod rygorem uznania jej za nie 
dostarczoną, w siedzibie Zamawiającego.  
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
9. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy udziale podwykonawców (w 
tym również dalszych podwykonawców), na podstawie przedłożonej Zamawiającemu kopii 
umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem, której przedmiotem 
są dostawy płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez 
Wykonawcę Zamawiającemu (najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności Zamawiającego 
na rzecz Wykonawcy) oryginału dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z poświadczonymi za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę kopiami opłaconych rachunków lub faktur i protokołów 
odbioru dostaw lub usług pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub 
uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich 
faktyczne usunięcie.  
10. W przypadku nie dostarczenia dowodów, o których mowa w ust. 9, Zamawiający 
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za dostawy w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych oryginałów dowodów zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 11. W 
takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu późniejszego otrzymania 
wynagrodzenia.  
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  
12. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo.  
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13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
 
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy w terminie 
10 dni kalendarzowych zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;  
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy stanowić będzie podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  
18. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) nie stosowania odmów dostaw towarów objętych niniejszą umową, w przypadku 
ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 45 dni ponad termin 
określony w ust. 6;  
2) nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego, bez jego 
zgody, a także nie zawierania umów poręczenia za zapłatę należności przez Zamawiającego 
oraz innych umów podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wierzytelności należnej od 
Zamawiającego na osoby trzecie, pod rygorem nieważności.  
 

§ 6 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Przedmiot umowy niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą 
Wykonawcy, niniejszą umową oraz złożonym przez Zamawiającego zamówieniem, zostanie 
zwrócony Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany 
dostarczyć w ciągu 3 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego w 
przedmiocie niezgodności towaru, towar wolny od wad na własny koszt i ryzyko.  
2. Przedmiot umowy dostarczony w ilości mniejszej aniżeli ta podana w zamówieniu, 
zostanie uzupełniony przez Wykonawcę w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania 
zgłoszenia Zamawiającego w przedmiocie niezgodności towaru z zamówieniem.  
 

§ 7 
Podwykonawcy 
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1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia którego przedmiotem 
są dostawy lub usługi, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany 
obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, którego przedmiotem są dostawy lub 
usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy wskazanej w § 5 ust. 1 
umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin 
określony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej  
2. W przypadku zmiany do umów o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu kopii tych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem.  
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy nie może być późniejszy, niż termin płatności wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego.  
4. Zlecenie wykonania części dostawy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie dostawy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i 
zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania jego własnych pracowników.  
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 
zawiadomić na piśmie zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 
umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.  
 

§ 8 
Odbiory 

1. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać należytego, ponownego wykonania 
przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy.  
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru każdorazowo będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone 
na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do 
umowy.  
3. W razie niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może po 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania umowy, od umowy 
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odstąpić lub zlecić jej wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na koszt Wykonawcy bez 
konieczności żądania sądowego upoważnienia.  
4. Protokół odbioru będzie podpisany przez Kierownika projektu, asystenta merytorycznego  
danego OWP oraz Wykonawcę.  
 
 

§ 9 
Rękojmia i Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość rzeczy stanowiących przedmiot umowy.  
2. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne na przedmiot umowy na 
okres zgodny ze wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy. Bieg terminów dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i 
rękojmi rozpoczyna się od dnia wydania całości przedmiotu umowy Zamawiającemu bez wad 
i podpisania stosownego protokołu potwierdzającego przyjęcie przedmiotu dostawy i jego 
instalację bez zastrzeżeń.  
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad fizycznych w przedmiocie umowy, 
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o powyższym, a Wykonawca zobowiązuje 
się w terminie 14 dni od powiadomienia o wadach do usunięcia wady fizycznej rzeczy, 
zapewnienia prawidłowego działania rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.  
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie 
wskazanym w ust. 2 powyżej, jeżeli wadę zgłosił przed upływem tego terminu.  
5. Wezwanie do usunięcia wad następuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po którego 
bezskutecznym upływie Zamawiający jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i 
ryzyko Wykonawcy usunąć wadę własnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecić 
jej usunięcie wykonawcy zastępczemu. Usunięcie wad przez Wykonawcę lub osoby trzecie 
nie wyklucza ani nie ogranicza zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi do 
świadczeń naprawczych w okresie gwarancji lub rękojmi. Powyższe nie narusza dalej idących 
ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi, w szczególności o zmniejszenie wynagrodzenia, oraz 
roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego.  
6. Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawcę jego 
zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie złoży 
Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty ostatniego bezusterkowego odbioru przedmiotu 
umowy, nieodwołalną ofertę cesji jego roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do 
podwykonawców i dostawców. Ofertę taką Zamawiający może przyjąć jako pisemne 
oświadczenie Wykonawcy wobec konkretnych podwykonawców lub dostawców albo wobec 
wszystkich podwykonawców lub dostawców.  
7. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji.  

 
§ 10 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy 
bądź odmowy dostawy w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy.  
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany 
towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej w § 5 
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 4 ust. 1 umowy.  
3. W przypadku opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającej 4 dni 
kalendarzowe Zamawiający, niezależnie od uprawnień do kar umownych, o których mowa w 
ust 1 i ust 2 ma ponadto prawo, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy dokonać zakupu 
przedmiotu umowy na rynku bez konieczności żądania sądowego upoważnienia i odmówić 
przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 
kary umownej w wysokości ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej 
umowy a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego.  
4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości 
określonej w § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku rozwiązania 
umowy przez Zamawiającego na podstawie § 4 ust. 1, 2 umowy.  
5. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 5 ust 1 umowy.  
6. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej 
zmiany.  
7. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę.  
8. Za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 
należnego im wynagrodzenia.  
9. Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 złotych.  
10. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 
zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.  
11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad trwałych w 
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara 
umowna wyniesie 30% wartości brutto zakwestionowanego elementu.  
12. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających  
z warunków umowy.  
13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia.  

 
§ 11 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od całej lub niewykonanej części umowy, w przypadkach, gdy:  
a) Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcami,  
b) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości,  
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c) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.  
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okoliczności 
stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.  
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy 
przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część robót.  
3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 
dostawy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia dostarczonej części przedmiotu 
umowy. W zaistniałej sytuacji strony dokonają protokolarnej inwentaryzacji stanu 
zaawansowania dostawy, która będzie stanowiła podstawę do obliczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy.  
 

§ 12 
Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej 
wprowadzenia: 
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: 
a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia dostawy przez Zamawiającego; 
b) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności 
burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna 
wypowiedziana lub nie, zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, ograniczenia 
wynikające z kwarantanny, strajki, lock - outy, działania władz naczelnych lub lokalnych, jeśli 
strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu 
okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia. 
Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej 
strony na piśmie jak określono powyżej. 
c) w przypadku wstrzymania realizacji dostawy ze względu na okoliczności niemożliwe do 
przewidzenia w momencie zawierania umowy; 
d) w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zamówienia w sytuacji, gdy 
Zamawiający chwilowo nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla 
Wykonawcy. 
 
II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez 
ustawodawcę. 
 
III. Inne zmiany 
a) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji dostawy, 
b) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, 
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c) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie. 
 
2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – 
organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych 
teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami. 
3. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. I nie stanowi zobowiązania dla 
Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy. 
 
 
 

§ 13 
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 14 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 15 
1.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  
2.Integralną część umowy stanowią:  
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………………………………………..  
4) Załącznik nr 3 – wzór Protokołu odbioru  
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                           WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
(do umowy nr ……………………….…………... z dnia ………………………….) 

 
1. ZAMAWIAJĄCY:  

  
Gmina Suchy Dąb 
reprezentowana przez  
Wójta Gminy Suchy Dąb 

 
Adres siedziby organów Zamawiającego: 

 
Urząd Gminy w Suchym Dębie  
Ul. Gdańska 17 
83-022 Suchy Dąb 
 
 
w imieniu którego odbioru dokonują: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię,  Nazwisko, stanowisko 

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię,  Nazwisko, stanowisko 
 
niniejszym potwierdza się przyjęcie od  WYKONAWCY:  
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   
 
w imieniu którego przekazuje:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię,  Nazwisko, stanowisko 
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następujący asortyment 

1) ……………………………………………………………………………………– szt. ………………………………………….. 
2. ZAMAWIAJĄCY potwierdza, że otrzymał cały przedmiot zamówienia wynikający z 
umowy nr …………………………………………………………….. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone wyposażenie w wysokości co najmniej 24 
miesiące. Początek biegu terminu gwarancji liczony będzie od daty wydania całości przedmiotu 
umowy Zamawiającemu bez wad i podpisania stosownego protokołu potwierdzającego 
przyjęcie przedmiotu dostawy. Gwarancja dotyczy zadania 1,2 i 3.  

 

4. Uwagi i zastrzeżenia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


