
Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

OAiZP.271.2.22.20 18 
GM1N A BABOSZEWO 

O<J-l~O Baboszewo, ul. Warsz,lwsk,,1 CJA 
ReO()Il t30378054 

NO' 5671790440 

~t..zowsze. 
seree Polski 

Unia Europejska 
Europejski FunduSI Spoleczny 
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OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiajllcy - Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonawc6w do zlozenia oferty na dostaw~ pomocy 
dydaktycznych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo". 

1. NAZWA I ADRES ZAMA WIAJ!\CEGO. 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj . mazowieckie 
NIP 567 1790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 
e-mail : zp@gminababoszewo.pl ; urzad@gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

2.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: 
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Nowoczeslla edukacja w gmlllie Baboszewo" 
realizowanego w ramach RPO Wojew6dztwa Mazowieckiego wspOifinansowanego przez Uni~ Europejskq 
w ramach srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego, w podziale na trzy cz~sci: 

cz~sc I - drobne przedmioty, 
cz~sc 2 - pomoce ed ukacyj ne, 
cz~sc 3 - artykuly gimnastyczne. 

Zamowienie prowadzone jest na podstawie przepisu art . 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowiell 
publicznych- wartose zamow ienia nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 
2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustaw&. Pzp , w trybie umieszczenia zapytania ofertowego w Bazie 
Konkurencyj noSci zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwa lifi kowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regiona lnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020 
z dnia 19.07.20 17r. - punkt 6.5.2. 

2.1.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
2.1. I.przedmiot zamowienia obejmuje dostaw« pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj«e w szkolach z terenu 

Gminy Baboszewo llczestniczqcych w projekcie "Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo" realizowanego 
w ramach RPO Wojew6dztwa Mazowieckiego wsp61tillansowanego przez Uni~ Europejskq w ramach 
srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego, tj: 
- Szkola Podstawowa im. J. Wybickiego w Baboszewie , 

- Szkola Podstawowa im. Ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, 
- Szkola Podstawowa im. Jana Brodeck iego / Ginmazj um w Polesiu, 
- Gimnazj um im. Armii Krajowej w Baboszewie. 

2.1.2.zamawiaj&.cy zastrzega, ze przedmiot dostawy ma bye fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. 
posiadajqcy wszelkie akcesoria, przewody, kable niezb«dne do ich uzytkowan ia. 
2.1.3.Wszystkie materialy powinny bye nowe, nie nosz&.ce sladow uszkodzen zewnt;trznych i uprzedniego uzywania 
tzn. ze zadna cz«se skladajqca si« na dany material nie moze bye wczesniej uzywana, musi pochodzie z biez&.cej 
produkcji, bye sprawna i posiadae wyposazenie niezb«dne do funkcjonalnego dzialania. Dostarczone artykuly musz&. 
bye odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiaj&.cy wymaga, aby instrukcje do 
zamawianych towarow byly w j«zyku polskim. 
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2. I A. Wszystkie dostarczone pomoce muszil posiadae odpowiednie atesty, certyfikaty, swiadectwa jakosci i spelniae 
wsze lkie wymogi norm okreslonych obowi'1.zuj'1.cym prawem. 
2.1.5.Wykonawca obowiilzany jest przekazae zamawiajilcemu licencj« jak rowniez wszelkie prawa na doslarczone 
programy multimedialne, wystawione na rzecz zamawiajilcego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej 
wersji j«zykowej, wraz z dokumentacjq w j«zyku polskim. 
2.1.6. Wykonawca zobowiqzuje si« dostarczye we wlasnym zakresie i na wlasny koszl przedmiol zamowienia pod 
adresy wskazane przez Zamawiajqcego Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W 
przypadku uszkodzen ponosi petnil odpowiedzialnosc za pow stale szkody. 
2.1.7.Wykonawca zobowiqzuje si« do usuni«cia na wlasny koszt wszelkich szkod spowodowanych przez wykonawc« 
i powsta lych w trakcie realizacj i zamowienia. 
2.1.8.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl«dem Zamawiajilcego za wady przedmiotu zamowienia zmniejszajqce 
jego wartose lub uzytecznosc i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobow iilzuje si« do ieh 
pokryeia. 
2.1.9.W przypadku stwierdzenia, ze dostarczone produkty Sil uszkodzone, posiadajil wady uniemozliwiajqce 
uzywanie, a wady i uszkodzenia te nie powstaly z wi ny zamawiajqcego lub nie spetniajil wymagan zamawiaj ilcego 
okreslonyeh w zapytaniu lub dostarezone produkty nie odpowiadajq pod wzgl«dem jakosci, trwalosci, funkcjonalnose i 
oraz parametrow technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawid!owe, na wlasny kosz!. 
2. 1.I 0.W przypadku stwierdzenia ww. okolicznosci w trakc ie trwania ezynnosei odbiorowyeh Zamawiajqcy ma 
prawo odmowie odbioru takiego wyposazenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawid!owe, na w!asny koszt. 
2.I.II.Wykonawca jest odpowiedzialny za ealoksztah zamowienia, w tym za j ego przebieg oraz terminowe 
wykonanie, jakose, zgodnosc z warunkami teclUlieznymi, jakosciowymi i obowiqzujqcymi w tym zakresie 
przepisami. 
2. 1.1 2.Wymagany minimalny temun gwarancji i r«kojmi na dostarezone produkty- minimum 12 mies i«cy od daty 
odbioru przez Zamawiajqcego bez uwag lub zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia , chyba ze wykonawca lub 
producent udziela gwarancji dlulszej nil temun okres lony w zapytaniu ofertowym. 
2, L13,No menklatura wg Wspolnego Siownika Zamowieli CPV: 

39162100-6 Pomoee dydaktyezne 
Dodatkowe przednuoty zamowienia: 
39162110-9 Sprz«t dydaktyczny 
38 11000-8 wagi elektroniczne i akcesoria 
30 195900-1 tab lice do pisania i tablice magnetyczne 
30 14 1200-1 kalkulatory biurkowe 
37420000-8 Sprz«t gimnastyczny 

Pozosta!e warunki wykonania zamowienia zawiera: szczegolowy opis przedmiotu zamow ienia(specytikacja 
teclUliczna) - stanowiqcy za lilcznik nr 2 do tuniejszego zapytania. 

3,WARUN KI UDZIALU W POSTF;POW ANru (dotyezy wszystkieh ez~sci): 
Zamawiajilcy nie precyzuje warunkow udzialu w post«powaniu. 

4,KRYTERJUiVI OCENY OFERT (dotyezy wszystkieh ez~sci) : 
I) Cena przedmiotu zamowienia - 100% 

4, LOpis przyznawania punktaeji - sposobu przyznawania punktaeji za spelnienie danego kryterium oeeny 
orerty: 
4.LCena przedmiotu zamowienia- obejmuje cen« wykonania dostawy. Oferta z najn izszil cenq otrzyma 
maksymalnil ilose punktow = 100 pkt, oferty nast«pne b«dq oceniane na zasadzie proporcj i w stosunku do oferty 
najtanszej wg wzonl: 

C = IC """ I C """I x 100 

gdzie: 
C - liczba punktow za cen« ofertowq 
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Opis: Uzyskana z wyliczenia ilose punktow zostanie ostateczn ie ustalona z dokladnoSci'l do drugiego miejsca po 
przecinku z zachowa niem zasady zaokr>tglen matematycznych. 
4.2 . Zamawiaj'lcy oceni oferty odn;bnie dla kazdej cZ«Sci zamowienia. 

5. TERiVlIN SKLADANIA OFERT: 
Ofet1y nalezy skladae do dnia 29 sierpnia 2018r. do godziny 11 :00 
6. MIEJSCE I SPOSOB ZSKLADANIA OFERT: 
I ) Oferty mozna skladae: 

a) przesylk'l pocztow'l, kuriersk'llub osobiScie w nieprzezroczystej , zabezp ieczonej przed otwarciem kopercie 
nalezy skladae w Urz«dzie Gminie Baboszewo - KANCELARIA OGOLNA, 09-130 Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A 

Kopert« nalezy opisae nast«puj'lCo: 
Oferta na zadanie pod nazw~: Dostawa pomoey dydaktyeznych w ramaeh projektu pn. "Nowoezesna 
edukacja w gminie Baboszewo" realizowanego w ramach RPO Wojew6dztwa Mazowieckiego 
wspolfinansowanego przez Uni~ Europejsk" w ramach srod kow Europejskiego Funduszu Spolecznego, 
Cz~sc/cz~sci ........... Nie otwierac przed dniem 29 sierpnia 2018 r. godz. 11:05" . 

Na kopercie oprocz opisujak wyi ej na!eiy umieScic I/azw? i adres Wykol/awcy. 

b) poczt'l elektroniczn'l. 
Oferty w formie elektronicznej nalezy wysytae na adres: zp@ gminababoszewo.pl. W tresci ty1UfU wiadomoki 
e-mail nalezy 

wp isae: Oferta na zadanie pod nazw'!: Dostawa pomoey dydaktyezllyc h w ralllaeh projektu I'"' 
"Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo" 
Cz~sc/ez~sci ............... Nie o(wierac przed dnielll 29 sierpnia 2018 r. godz. II :05" . 

2) Oferty zlozone po godz. II :00 bez wzgl«du na form« zlozenia zostan'l zwrocone z odpowiedni'l adnotacj'l. 

7. TERMm REALlZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowae w temunie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

8. Inforlllacj~ na tema t zakazu powi~za n osobowyeh lub kapitalowyeh. 
W celu unikni~cia konfliktu interesow zamow ienie nie moze bye udzielone podmiotom powi'lzanym osobowo lub 
kapitalowo z Zamawiaj'lcym. 
Przez powi'lzania kapitalowe lub osobowe rozumie si« wzajemne powi'lzania mi~dzy Zamawiaj 'lcym lub osobami 
upowaznionymi do zaci>tgania zobowi'lzan w imieniu Zamawiaj'lcego lub osobami wykonuj'lcymi w imieniu 
Zamawiaj«cego czynnoSci zwi'lzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawc'l, po legaj 'lce w szczegolnoSci na: 
a) uczesttuczeniu w spolce jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej , 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji, 
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub za rz«dzaj 'lcego, prokurenta, pelnomocnika, 
d) pozostawaniu w zwi'lzku malzet\skim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w Iinii prostej, 
pokrewienstwa drugiego stopnia tub powinowactwa clrugiego stopnia w li nii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki tub kurateli . 
Powyzsze oswiadczenie wykonawca sklada w ofercie. 

9. Okres!enie warunkow istotnyeh zlllian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego post~powan ia 

o uclzielenie zalllowienia, 0 ile przewicluje si~ mozliwosc zmiany takiej umowy: 
9. 1. Dopuszcza!ne S'l nast~puj'lce przypadki i warunki zmiany umowy: 
9.2. 1. zmniej szeni e zakresu przedmiotu zamow ienia, gdy jego wykonan ie w pierwotnym zakresie ni e lezy 
w interesie Zamawiajqcego w granicach llzasadnionego interesu Zamaw iajqcego, 
9.2.2. zmiany wysokosci wynagrodzen ia umownego w zwi'lzku z okolicznosciami wymienionymi w pkt 2.1. 
w zakresie nie powoduj'lcym zwi«kszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreSionego w niniejszej umowie, 
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9.2.3. zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwii[zku ze zmian<\. wysokoSci podatku V AT w przypadku zmiany 
przepisow, 
9.2.4. zmiany tenninu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku: 
9.2.4.1. gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiaj<\.cego 
w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiaj'\.cego w tym rowniez skr6cenie tenninu reatizacji umowy, kt6re 
mozliwe jest po wczesniejszych uzgodnieniach i za zgod<\. obu Stron umowy, 
9.2.4.2. z powodu dzialania sily wyzszej , uniemozliwiaj<\.cej wykonanie dostawy w okreslonym pielwotnie 
terminie 0 czas dzialania sily wyzszej oraz potrzebny do usuni«cia skutkow tego dzia!ania, 
9.2.5. Mozliwose zmiany dostawy sprz«tu na sprz«t 0 lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w 
przypadku gdy: 
9.2.5.1. sprz«ty obj«ty zamowieniem zostal wycofany z produkcji i zast'lPiony irUlym 0 parametrach nie nizszych 
niz wymagany przez Zamawiaj<\.cego. 
9.3 . Zmiany umowy wymagaj<\. pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem 
niewaznosci. 

10. Oferty cz~sciowe. 

10.1. Zamawiaj<\.ey przewiduje mozliwosei skladania ofert cz«sciowych. Oferty mozna skladae w odniesieniu do 
jednej , kilku dowo lnych lub wszystkich ez«sci zamowienia. 
Cz~sc 1 - drobne przedmioty 
Cz~sc 2 - pomoce edukacyjne 
Cz~sc 3 - artykuly gimnastyczne 
10.2. Zamawiaj<\.cy nie ogranicza ilosei cz«sci na ktore Wykonawca moze zlozye ofert«. 

LI . Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowyeh oraz m.inimalne warunki, jakim musz<\. odpowiaclae oferty 
wa ri antowe wraz z wybranymi kryteriami oeeny, jezeli zamawiaj<\.ey wymaga lub dopuszeza ieh skladanie- nie 
dotyczy 

12. lnfonnacj« 0 planowanyeh zamowieniach, 0 ktorych mowa w pkt 8 lit. H podrozdzialu 6.5 Wytyeznych 
KwalifikowalnoSci, ieh zakres oraz warunki , na jakieh zostan<\. udzielone, 0 ile zamawiaji[ey przewiduje udzielenie 
tego typu zamowien- nie dotyczy. 
LJ .Brak zaoferowania wyeeny ehoeby jednej pozycji w za l<\.czniku dla poszczego lnych ez«sei dla ktoryeh wykonawca 
sklada ofert«, spowoduje odrzueenie oferty. Cena ma obejmowae wszystkie elementy wynikaj<\.ce z prawidlowej 
realizacj i zamowienia. Do formu larza oferty dla cz«sei , dla ktorej Wykonawea sklada ofert« nalezy dol<\.czye 
kalklllacj« eenowi[ sporz<\.dzon<\. na podstawie opisu przedmiotu zamowienia. 
14. Z uwagi na wartose zamowienia nie przekraczaj<\.Ci[ wyrazonej w zlotyeh rownowartosei kwoty 30.000 euro 
post((powanie jest prowadzone bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29 styeznia 2004 r. Prawo zamowien 
pllblieznych. (tekstjednolity Oz. U. z 20 17r poz. 1579 ze zm.). 

14.1. W przypadku wyst'lPienia pytan do zapytania ofel10wego mozna je kierowae mailem na adres: 
zp@ gminababoszewo.pl i urzad@ gminababoszewo.pl 
Osoba do kontaktu w sprawie ogloszenia: Zb igniew Sulinski tel. 23 66 11 091 W. 4 1, email. 
zp@ gminababoszewo.pl, faks 23 66 11071. 
14.2. Zapytan ie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem temlinu skladania ofel1 przewidzianym 
w zapytaniu ofertowym. Zamawiaj<\.cy przedluza temlin skladania ofert 0 czas niezb«dny do wprowadzenia znlian 
w ofel1aeh, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 
14.3. Trese pytan dotyez<\.cyeh zapytania ofertowego wraz z wyjasnienianli zamawiaj<\.cego publikowana b«dzie w 
bazie konkurencyjnosei . 

15. Ochrona danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozpo rz<\.dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie oehrony osob fizyeznych w zwi<\.zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danyeh oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz<\.dzenie 0 ochronie 
danyeh) (Oz. Urz. UE L 119 z 04 .05.20 16, str. I), dalej "RODO", informuj«, ze: 

administratorem Pani/Pana danyeh osobowyeh j est Onlina Baboszewo 
inspektorem ochrony danych osobowych w Inazwa zamawiaj<\.cegol jest Pan Andrzej Rybus - Tolloczko, 

dzialaj<\.cy na podstawie Umowy Nr 11 7120 18 z dnia 07 czerwea 2018 r. ZaWat1ej z Omin<\. Baboszewo. 
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b~d<\ na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu zwi<\zanym z 
post~powani em 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych kwalifikowalnosci
zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b~d<\ osoby lub podmioty, ktorym udost~pniona zostanie 
dokumentacja post~powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 200 I r 0 dost~pie do informacji 
publicznej(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 

dane osobowe Wykonawcy b~d<\ przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakOIiczenia post~powania 0 

udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas 
tnvania umowy; 

obowi<\zek podania przez Wykonawc~ danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz<\cych jest 
wymogiem zwi<\zanym z udzialem w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci ponizej 30 
000 euro bez ktorego nie mozna udzielic zamowienia w przypadku wyboru najkorzystniej szej ofeI1Y.; 

w odni esieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b~d<\ podejmowane w sposob 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Wykonawca posiada: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dost~pu do danych osobowych PanilPana dotycz<\cych; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
• na podstawie art. 18 RODO prawo z<\dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzezeniem przypadkow, 0 ktorych mowa wart. 18 ust. 2 RODO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
• przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz<\cych narusza przepisy RODO; 

nie przysluguj e Wykonawcy: 
• w zwi<\zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni~cia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa wart. 20 RODO; 
• na podstawie art. 2 1 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawq 

prawn<\ przetwarzania PanilPana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO. 

16, Warunki zaplaty : Rozliczenie finansowe z Wykonawc<\ nast<\pi na podstawie protokolu odbioru dostaw, 
w tem1inie 14 dni od otrzymania przez Zamawiaj<\cego poprawnie sporz<\dzonej faktury. 

17. Zamawiaj ~cy zastrzega sobie prawo do uniewainienia post~powania bez podania przyczyn. 
18. Do orerty na lezy zal'lczyc : 

1) Pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika. 
2) Wypelniona kalkulacja cenowa sporz<\dzona na podstawie szczegolowego opisu przedmiotu 

zamowienia dla cz~sci dla ktorej wykonawca sklada ofert~. 

~Ty 
11;/ 11 caW lVlechulVska 

W zal~cze niu : 

I. fonnularz oferty - zal<\cznik nr I 
2. szczegolowy opi s przedmiotu zamowienia - zal<\cznik nr 2 
3. wzor umowy - zal<\cznik nr 3 
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adres e-mail .......... .. .......... .... .... ... ... ................. .... . 

Unia Europej ska 
Europejski Fundusz Spoteany 

Za l~czn i k Nr 1 - formularz oferty 

(miejscowosc i data) 

GMINA BABOSZEWO 
ul. Warszawska 9A 

09-130 Baboszewo 

OF E RT A 
Naw ii\.zuji\.c do zapytania ofertowego w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publ icznego, kt6rego 

przedmiotem jest doslmva pOll/oey dy daklyeznych w rall/ach projeklll pn. "Nowoczeslla edllkaeja w gll/illie 
Bahoszewo " realizowal1ego w rall/aeh RPO Woj ewodztwa Mazowieekiego wspo/jilulI/sowal1ego przez Ul1it{ 
E llropej skq w rall/aeh srodkow Ellropejskiego FIiJ/{llIszli Spo/eeZl1ego", oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamowienia za wynagrodzenie ryczahowe: 

cz~§c 1* - drobne przedmioty 

Cena netlo ............... .. . . . . . . . . . . . . . .. .. ........ .. . . ... .. .... . ..... zl 

(s lownie: ..... .. ... . ... .. .. . ... .. .... .. .. . .. .. ... .. ..... ... ...... .. ...... zl 

Podatek V AT ..... . ......... . ... . ..................................... zl 

Cena brutto ........ .. . .. .......... .. ... .. . . . .... . ... . . . . . . .. ........... zl 

(s lownie: . . .......... ...... .. .. ... .... . . . . . .. .. .. .... .... . .. .... .. . . . . .. zl 

cz~s c 2* - pomoce edukacyjne 

Cena netto ..... . ........ . . . ... ... . . . . . . ... ......... ... .... . ... . .... . .. . zl 

(s lownie: . . . . .. ... . . ..... .. . . .. . ... . .. .......... . . .. . ................. .. . zl 

Podatek VAT ....................... .. ........... .... .. .. .. .. ......... z l 

Cena brutto ....... .. .... . ...... ........... . ..... .. ..... .. . . ........ . ... z l 

(s lownie: ............ .. .... . .. .. ... . . . .. . . ..... . .. ... . . . . . . .... . .. . ... .. zl 

Cz~§ c 3* - artyku ly gimnastycznc 

Cena netto . .......................................... . ................. zl 

(slownie: ........................ .. ............ . ...... ................... z l 



Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

~t.zow\ze. 
scree Polski 

Podatek VAT "" , " , """, " " ." , " ' , ' . "" " " . ",.,'" '.," . ' " " zt 

Cena brutto " " ,. , ' ' . . . , ' ." ' . . ... . .. " .. . .... " .. . ... .. . " .. " ..... ' .. zt 

(s lownie: ., ... . ,. " .. " " " . . ". "." ." .... " ."." .... " ' " ... . ... ,, . . zl 

Unia Europejska 
Europejsk. Fundusz Spoteczny 

*jd/i Wykoll{l)vClllla dallq CZfSC lIie sklada oJeTty tIIOl e IISII//{!C' CZf.5C !lIb Ilie wypeilliac. 

1. Oswiadczam, ze zdobylem konieczne informacje niezb~dne do wlasciwego wykonania zamowienia. 
2. Oswiadczam, iz caly zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi 
3. Oswiadczam, ze zobowi~zuj~ si~ w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na 

warunkach okreSionych przez Zamawiaj~cego. 
4. Oswiadczam, ze nie mam zadnych powi~zan kapitalowych ani osobowych z zamawiaj~cym. 
5. Jestem zarejestrowany w CEIDG pod nr" .................... .! KRS pod nr ...... .... ............. .. 
6. Oswiadczam, ze przyjmuj~ warunki realizacji zamowienia okreSione w zapytaniu ofertowym. 
7. Oswiadczam, ze wybor zlozonej przeze mnie oferty b~dzie/nie b~dzie* prowadzic u Zamawiaj~cego do 

powstania obowi~zku podatkowego** w zakresie obejmllj~cym nast~puj~ce dostawy i/lub uslugi 

Wartosc (w kwocie netto) ww. uslug i/lub dostaw wynosi: .... . .............. .. ...... .. .... .. .. .. .. .... .... .. zl 
8. Klauzula w zakresie danych osobowych: 
9. Oswiadczam, ze wypelnilem obowi~zki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO ') wobec 

osob fizyczn ych , od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si ~ 
o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post~powanill. 

10. Osoba uprawnion" do kontaktu z Zamawiaj~cym jest ........................................ ............. .. 
tel . ........... .. ........................... ...... e-mail ................................................ .... . 

11. Integraln" cz~sc ofuty stanowi" nast~puj"ce dokumenty: 

I) 
2) 

podpis osobyl os6b uprawnionej Iych 
do reprezentowania Wykonawcy 

**W przypadku gdy wybor oferty prowadzi u Zamawiajqcego do obow'iqzku podatkowego. nalczy wskazac nazw~ towaru tub ustug i oraz 
wskazac ich wartosc bez kwoty podatku V AT. 

Dotyczy Wykonawc6w, kt6rych oferty b~d<t generowac obowi<\.zck doliczcnia wartosci podatku V A T do wartosci netto oferty, tj . w 
przypadku : 
a) wewIlqtrzwsp61notowego nabycia towarow, 
b) mechanizmow odwroconego obciQzenia, 0 ktolym mowa w mi. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 0 podatku ad towarow i usrug, 
c) impO!iu usrug lub importu towarow, z ktorymi wi,tze si{( obowi<lzck doliczcnia przcz ZamawiajQcego przy porownywaniu cen 
ofel1owych podatku V A T 

I) rozporz<tdzcnie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1'. W sp rawie ochro ny osob fizycznych w 
zwi<tzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu tak ich danych oraz uchylenia dyrcktywy 95/46/WE 
(ogolne rozporzQdzcnie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016, str. I). 

* W przypadku gcly wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bczposrcdnio jcgo dotycz<lcych lub zachodzi wylQczen ie 
stosowania obO\viqzkll infon1lacyjncgo, slOsownie do art. 13 liSt. 4 lub art. 14 liS t. 5 ROOO tresci oswiadczenia wykonawca nie sklada 
(l1slIni~cie treSci oswiadczenia np. przezjcgo wykrcslenic). 



I, 
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Unia Europejska 
Europejskl funduu SpoIeClIly 

Dostaw a pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo" rea lizowanego w ramach RPO w OJew6dztwa M azowieckiego wsp61flnansowanego przez UniE: Europejsk'l w ramach srodkow 

Europejskiego Funduszu Spolecznego. 

cerra waltos<: 
wartoj,c 

cena 
nalwa ilosc 5lClegOtOwy opis miej'>Ce doslawy Model!P,oductnl- kod producenta j .. drrostkawa jtodnastkowa oaOlem 

OS6lem 

nt tta bruno 11,,110 W PLN 
brulto w 

OC" 
1 2 3 4 , , , , , 

" Sl kOla Poostawowa 

lusterko 1 ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
1 Podw6jne magnetyczne kwadratowe, plaskie lusterko, 09-130 Baboszewo 

lusterko 4 
Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

Sa rbiewo 17 

2 Podw6jne magnetyczne kwadratowe, plaskie lusterko, 09-130 Baboszewo 

Zestaw zawiera 4 kolory masy plastycznej : 

- 1 pudeleczko 30g - kolor czerwony, 

Ciastoplasto 4 )( 30 g 4 - 1 pudeleczko 30g - kolor niebieski, Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

- 1 pudeleczko 30g - kolor i:olty, Sarbiewo 17 

3 - 1 pudeleczko 30g - koJor zielony, 09-130 Baboszewo 

Materialy plast- techn.do 
Walki dekoracyjne- 30 roi:nych wzor6w, wykonane z tworzywa 

sztucznego. 
zaj.arteterapii (Walki Szablony- do wycinania oraz do ma lowan ia, mix wzorow 40 sztuk. 
dekorac.szablony, stemple 

1 stemple-
przybory do masy solnej mix 30 wlOrow, przybory 
foremki do wykraw. pianka do masy solnej- 10 kompletow foremki do Gimnazjum w Baboszewie 
do model wy krawan ia- mix 30 foremek, pianka do ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

4 modelowan ia- mix rOinych kolor6w, w aga 0,2 kg- B sUuk 09-130 Baboszew o 

RAZEM 0 
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Zalqcznik nr 2 do zapytania 

cz£:SC 2 I Fundusze 
Europej skie 
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Unia EUfopej ska 
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Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo" realizowanego w ramach RPO Wojew6dztwa Mazowieckiego wsp61finansowanego przez Uni~ EuropejskCj w ramach srodk6w 

Europejskiego Funduszu Spolecznego. 

WilltOs.: wanos.: I e.ma e~"iI og61em nillwa 'Ios.: SlCZeg6l0WY opis mieJsce dostilWV Model/Producef'lt- kod ploducen!a jednoslkowa jednostkowa og61em 
brutlow ! 

netlo brulto ""tto w PlN 
PCN 

1 2 3 4 5 , 7 8 , 
" 

Wykor'1czenie glowiey stetoskopu: stal nierdzewna 

Technologia glowicy: dwustronna 

Stetoskop 1 
Przew6d (lira): jednokanalowy 

Duza membrana: Epoksydowa/wl6kno szklane, dwutonowa, 

sredniea 4,4 em SHo'a Podstawowa 
Mala membrana/lejek : Lejek ,srednica 3,2 em, gl~bokosc 7 mm uJ. Jana i Antoniego Srodeckich 9A 

1 Gwarancja 3 lata 09-1306aboszewo 

Tablica biala, magnetyczna, suchoScieralna 0 idealnie gladkiej 

powierzchni lakierowanej . Rama wykonana z profilu aluminiowego. 

Biala tablica metalowa 1 
Naroiniki tabliey wykor'1czone estetycznyrni, plastikowymi 

elementarnL Sz~o t a Podstawowa 
ul. Jana i Antoniego Brodecklch 9A 

2 09-130 Saboszewo 

W zestawie 6 magnetyeznych przyrzqd6w tablicowych: 

-l inijka 0 dlugosei 100 em 

Komplet magnetycznych 
-ekierka 60 stopni 60em 

1 -ekierka 45 stopni 60em 
przyrzqd6w tablieowych 

-kqtornierz 180 stopni sOcm 

-cyrkiel z przyssawkami Szkola Podstawowa 
-wskainik 0 dlugosci 100 em. wykonane ul. Jana i Antoniego Brodeekieh 9A 

3 z tworzywa sztucznego, posiadajq zdejmowane uehwyty 09-130 Saboszewo 

Zawartost: 
Bryly magnetyczne peine 

- 8 bryl magnetycznyeh: 4 kule 0 srednicy 7,6 cm oraz 4 szeSciany 0 
3D ulamkowe 1 kpl (20 1 Szkola Podstawowa 

boku 7,6 em ul. Jana i Antoniego Brodeekich 9A 
4 element6w ) 

- pudelko i podstawa do przechowywania 09-130 Saboszewo 

Komplet 4 magnetyeznych mode Ii jablek w r6inych koloraeh do 

Magnetyczne jablka ularnki 4 
nauki ulamk6w : 1/2, 1/3, 1/4 (jablka rozkladajq s i~ odpowiednio na Szkota Podstawowa 
2,3 i 4 cz~Sci). Wykonane z tworzywa sztucznego, mocowane na ul. Jana I Antoniego Brodeckich 9A 

5 magnesy 09-1306aboszewo 

Szkola Podstawowa 
Os liczbowa 3 Miara z podzialkq 100 sektor6w - przemiennie 10 czerwonyeh, 10 ul. Jana i AnlOniego Brodeekieh 9A 

6 bialych. Moiliwosc pisania markerami suchoseieralnymi. 09-1306aboszewo 



Zestaw zawierajqcy 10 bry! 0 kolOrowej, transparentnej podstawie . 

Wykonane z tworzywa sztucznego. Wysokosc kazdej bryty ok. 15 cm. 
Sklad zestawu: 

kula 

- polkula 

Bryly geometryczne 
- walec 

olbrzymie 1 kompl (10 1 
- stoiek 

elementow) 
- szescian 

prostopadloscian 

- graniastoslup tr6jkqtny 

- graniastoslup szesciokqtny 

czworoscian 

- ostrostup 0 pod stawie kwad ratu S~kota Podstawowa 
ul. Jana i Antoniego Srodeckich 9A 

7 09-130 Rilboszewo 

Zawartosc: linijka niemagnetyczna 100 cm (zakres podzialu ad 0 do 

ZestClw do mierzenia 
100 cm, dokladnosc 1 mm), Mi(l(ka drewniana skladana 2 m (zakres 

1 podzialu od 0 do 2 m, dokladnosc 1 mm), Miara zwijana 10 m (zakres 
dlugoSci 

podzialu od 0 do 10 m, dok!adnost 1 mm, na rewersie podzialka w Szkola Podstawowa 

8 
stopach i calach), Ko!o do odmierzania odleglosci (zakres pomiaru od luI. J1ma i Antoniego Brodeckich 9A 
o do nieskonezonosci, dokladnosc 1 em) 109-130 Saboszewo 

Komplet podstawowych modeli bryl geometrycznych, wykonanych 

bez scian podstaw • dziE;lki czemu moina wypelniac je porownawczo 
Zestaw bryl pelnych do wodCjlub materialam; sypkimi. Wysokost bryl lScm. 
mierzenia ; porownan 1 W zestawie : 
objE;ltosci prostopadloscian 0 podstawie kwadratu 

ostroslup 0 podstawie kwadratu Szkola Podstawowa 
walec ul. Jana i Antoniego Brodedich 9A 

9 stoiek 09-130 Baboslewo 
Zawartosc zestawu: 

Bryly szkieletowe -zestaw 
1 

-180 kolorowych kulek 0 sredniey 1,6 em (kazda kulka posiada 26 Szkola Podstawowa 
do budowy otworow) ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

10 -180 patyezkaw 0 d!ugosc; od 1,6 do 7,5 em 09-130 Baboszewo 

Zawartosc: 

1. walec z zaznaczonymi przekqtnymi j wysokoSciq 
2. walec z plas1.czyznami 

Bryly obrotowe 1 
3. stoiek z zaznaezonymi przekqtnymi i j wysokoSCiq 

4. stozek z plaszczyznami 

5. kula z plaszczyznami i przekqtnymi 

6. palkula do pisania flamastrami suehoscieralnymi Szkola Podstawowa 
Wykonane z przezroczystego tworzywa sztueznego z zaznaezonymi ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

11 wysokosciami, przekqtnymi i plaslczyznami przekroju 09-130 BlIboszewo 
Wymiary: 6Ox50xl,Scm FALA - zabawka wykonana z drewna, montaz Szkola Podstawowa 

Tabliea seienna fala 1 scienny, dzieci mogq N,rysowat N, ksztalt zarawno rqezkam; oral ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
12 nOikami. 09-130 BlIboszewo 



Wymiary: 60)(50)(1,5cm G6RA - zabawka wykonana z drewna, Sztola Podslawowa 
Tablica Scienna gora 1 montai scienny, dzieci mog') ", rysowac", kszta/t zar6wno r')czkami ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

13 oraz nOikami. 09-130 Baboszewo 

5teloskop uczniowski 4 
5tetoskop wyposaiony w iednostronn'), plaskq glowicf,l polqczonqz 5zkola Podstawowa w Polesiu 

rurkami przy pomocy jednokanalowego przewodu akustycwego w Polesie 9 

14 ksualcie litery y z antystatycwego pev. 5rednica mernbrany: 1-3/4" 09-105 Baboszewo 

Komplet elernentow do 
Komplet zawiera 380 elementy Iqcz')ce ("wierzcholki" bryl) a Szkola Podstawow a w Polesiu 

1 zr6inieowanych kolorach i iloki botcow Iqczqcyeh Sif,l z rurkami (500 Polesie 9 
15 budowy szkieletow bryl 

szt uk- roine kolory, sztywne i gif,ltkie). OS-lOS Baboszewo 

Tablica z przyborami 
Tabliea z aluminiowq ramq, biala dwustronna, magnetyczna, Szkola Podstawowa w Polesiu 

1 suchoseieralna. przybory : cyrkiel, kqtomierz, 2 ekierki, linijka. Polesie 9 
16 magnetyeznymi 

Wypoaione w zdeimowane uehwyty oraz magnesy 09-105 Baboszewo 

Kalkulator prosty dla 
5zkola Podstaw owa w Polesiu 

8 12-pozyeyjny, funkeja klawisza cofania ostatniej cyfry, kasowanie Polesie 9 
17 uezniow ostatniej pozycji 09-105 Baboszewo 

Bryly posiadajq kolorowe podstawy. Stosunek podstawy do 

wysokoSci wynosi 1:2. 

Komplet zawiera dwie siatki, wykonane z gif,ltkiej folil (kolor moie 
roinic Sif,l od widocznych na zdjf,leiu). 

Wykaz bryl: 

- graniastoslup trojk')tny 

Zestaw bryi ,,2 w 1/1 
- graniastoslup osmiokqtny 

2 - kula 
rozkladanych Z siatkami 

- ostroslup trojk'ltny 

- ostroslup kwadratowy 

- ostroslup osmiokqtny 

- prostopadloscian 

- stoiek Szkola Podstawowa w Polesiu 

- szescian Polesie 9 

18 - walec 09-105 Baboszewo 

450 figur transparentnych-
Szkola Podstawowa w Polesi u 

2 W sklada zestawu wchodzi 15 figur geomet rycznych transparentnyeh Polesie 9 
19 tangram w r6inyeh kolorach, razem 450 figur. 09-105 Baboszewo 

Zestaw 6 bryl do 
Zawiera 6 bryl "otwartych" wykonanych z przezroczystego plastiku : Szl::ola Podstawowa w Potesiu 

20 porownywania objf,ltoki 
2 walee, 2 prostopadloSciany (w tvm szeScian). kula, stoiek, ostroslup Polesie 9 

kwadratowy. 09-105 Baboszewo 

Magnetyezne bryly - ulamki 
2 

2estaw zawiera 20 magnetycznych element6w skladajqcych Sif,l na 8 Szkola Podstawowa w Polesiu 

zestaw 20- elernentowy bryl : 4 kule i 4 szeSciany. Bryly podzielone s,,! na CZf,lSCi obrazuj,,!ee Polesie 9 

21 roine ulamki: 1/2, 1/3 i 1/4 oraz jedn'l ealosc (1/1) . 09-105 Baboszewo 

Pieni'ldze banknoty i 
Szkola Podstawowa w Polesiu 

8 zestaw banknotow 0 nominalaeh: 10, 20, 50, 100 i 200 zl oraz Polesie 9 
22 monety monety 09-105 Baboszewo 

W sktad zestawu wchodzq: 10 prostopadlokianow (plyt) 10d Od j. 

Szekian 1000 jednost ek 
4 

(1 jedn.=lcm), 20 prostopadioScian6w 10)(1)(1 i., 100 szekian6w Szkola Podstawowa w Polesiu 

rozkladany -132 elementy (kloekow) 1)(1)(1 j., jeden szeseian 10)(10dO j. i transparentne Polesie 9 

23 pudelko 09-105 Baboszewo 



Kostki - pakiet klasowy 
Zestaw zawlera po 10 sztuk kazdego z pi~eiu rodzaj6w kostek: 6- Szkola Podstawowa w Polesiu 

1 
kiennych z oczkami, z cyframi 1-6, z cyframi 7-12, z pustymi polami Polesie 9 

24 oraz 10-k iennyeh z eyframi. l<jcznie 50 kostek 09-105 Baboszewo 

Wykonany 7. tworzywa sztucznego, posiada 2 tarcze- wi~ksza 

Zegar dwutarczowy 
wskazuje godziny i minuty, mniejsza wskazuje eyfry arabskie i Szkola Podstawowa w Polesiu 

1 
rzymskie. W kompleeie 12 magnetycznyeh tabliezek do Polesie 9 

2S oznaczaniaminut. 09-105 Baboszewo 

Waga metalowa 
Szkola Podstawowa w Polesiu 

1 Polesie 9 
26 do 2 kg Metalowa waga, dokladnosc +/- Ig, maks . nosnosc 2 kg 09-105 Baboszewo 

Odwazniki do wagi- W sklad zestawu wehodzi 13 sztuk odwainik6w calkowity ich ei~zar 

komplet2-lqcznie 2 kg- 1 2 kg: Szkola Podstawowa w Polesiu 

13sztuk Odwazniki ieliwne: Ix 1000g, lx sOOg, Ix 200g, 2x 100g Polesie 9 

27 Odwainiki mosi~ine: 1x sOg, lx 20g, 2x 109, 1 x 5g, 2 x 2g, 1x 19 09-105 Baboszewo 

Piramida matematycznaM1-
Szkola Podstawowa w Polesiu 

3 Polesie 9 
28 dodawanie do 100 

W zestawie znajduje si~ 36 trojkqtow 09-105 Baboszewo 

Pi ram ida matematyeznaM2-
Szkola Podstawowa w Polesiu 

3 Polesie 9 
29 tabliczka mnoienia 

W zestawie znajduje si~ 49 tr6jk<jtow 09-lOS Baboszewo 

Piramida ortograficzna -P2-o-
Szkola Podstawowa w Polesiu 

2 Polesie 9 
30 u,rz-i,eh-h 

W zestawie znajduje SiEi 2S trojkqt6w 09-105 Baboszewo 

Piramida logopedyezna L1 
Szkola Podstawowa w Polesiu 

2 Polesie 9 
31 gloski s,i,c,di 

W zestawie znajduje si~ 25 trojkqtow 09-105 Baboszewo 

Pi ram ida logopedyczna L2 
Szkola Podstawowa w Polesiu 

2 Polesie 9 
32 gloski b-p,d-t,w-f 

W zest<lwie In<1jduje si~ 25 trojkqtow 09- lOS Baboszewo 

Wykorkzenie gtowiey stetoskopu: stal nierdzewna 

Technologia glowiey: dwustronna 

Stetoskop 1 
Przew6d (lira): jednokanalowy 

Ouza membrana: Epoksydowa/wlokno sz klane, dwutonowa, 

sredniea 4,4 em Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

Mala membranal lejek: Lejek ,srednica 3,2 em, gl~bokosc 7 mm Sarbiewo 17 
33 Gwaraneja 3 lata 09-130 Baboszewo 

W zestawie 6 magnetyeznyeh przyrzqdow tablicowyeh: 

-linijka 0 dlugosei 100 em 

Komplet magnetyelnyeh 
-ekierka 60 stopni 60cm 

przyrzqdow tablieowyeh 
2 -ekierka 45 stopni 60cm 

-kqtomierz 180 stopni 50em 

-cyrkielz przyssawkami Szkola Podstawowa w Sarbiewie 
-wskainik 0 dlugosei 100 em. wykonane Sarbiewo 17 

34 z tworzywa sztueznego, posiadajq zdeLmowane uehwyty 09-130 Baboszewo 



Zawartosc: 
Bryly magnetyczne pei ne 

- 8 bryl magnetycznyeh: 4 kule 0 srednicy 7,6 em oraz 4 szekiany 0 Szkola Podstawowa w Sarbiewie 
30 ulamkowe (20 1 

boku 7,6 em Szrbiewo 17 

35 
elernent6w) 

- pudelko i podstawa do przechowywania 09-130 Baboszewo 

Komplet 4 magnetyeznyeh modeli jablek w r6inyeh kolorach do 

Magnetyczne jablka-
8 

nauki ulamk6w: 1/2, 1/3, 1/ 4 Uablka rozkladajq si~ odpowiednio na Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

ulamki 2, 3 i 4 ez~sci). Wykonane z tworzywa sztueznego, moeowane na Sarhiewo 17 

36 magnesy 09-130 Baboszewo 

OS liC2bowa 1 
Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

M iara z podziatkCj 100 sektor6w - przemiennie 10 ezerwonyeh, 10 Sarbiewo 17 

37 bialyeh. Moiliwosc pisania markerami suehoseieralnymi. 09-130 Baboszewo 

Zestaw zawierajqey 10 bryl 0 kolorowej, transparentnej podstawie. 

Wykonane z tworzywa sztueznego. Wysokosc kaidej bryly ok. 15 ern. 

5ktad zestawu: 

- kula 

- p6tkula 

wa lee 

Bryty geometryezne - - stoiek 
1 

olbrzymie (10 szt.) - szescian 

- prostopadtoScian 

graniastostup tr6jkCjtny 

- graniastoslup szeSciokCjtny 

- ezworOScian 

- ostroslup 0 podstawie kwadratu 5zkola Podstawowa w Sarbiewie 

5arbiewo 17 

38 09-130 Baboszewo 

Zawartosc: linijka niemagnetyezna 100 em (zahes podzialu od 0 do 

Zestaw do rnierzenia 
100 em, dokladnosc 1 mm), Miarka drewniana skladana 2 m (zakres 

1 podzialu od 0 do 2 m, dokladnosc 1 mm), Miara zwijana 10 m (zakres 
dlugosei 

podzialu od 0 do 10 m, dokladndc 1 mrn, na rewersie podzialka w 5zl:0la Pod stawowa w Sarbiewie 

stopaeh i ealaeh), Kolo do odmierzania odleglosci (zakres pomiaru od Sarbiewo 17 

39 o do nieskonezonosci, dokladnosc 1 em) 09-130 Baboszewo 

Komplet podstawowych modeli bryl geometryeznych, wykonanyeh 

bez scian podstaw , dzi~ki ezernu moina wypelniac je porownawezo 

Zestaw bryl pelnych do wodq lub materialami sypkirni. Wysokost bryl 15em. 

mierzenia i por6wnari 1 W zestawie: 

objf;tosei prostopadloscian 0 podstawie kwadratu 

ostroslup 0 podstawie kwadratu Szkola Pod stawowa w Sarbiewie 

walee 5arbiewo 17 

40 stoiek 09-130 Baboszewo 

Zawartosc zestawu: 

Bryly szkieletowe - zestaw -180 kolorowych ku lek 0 srednicy 1,6 em (kaida kulka posiada 26 5z kola Podstawowa w 5arbiew ie 
1 

do budowy otwor6w) 5a rbiewo 17 

41 -180 patyezk6w 0 dlugosei od 1,6 do 7,5 em 09·130 Baboszewo 



Zawartosc: 

1. walee z zaznaezonymi przekqtnymi i wysokosei'l 
2. walee z plaszezyznami 

Bryly obrotowe 1 
3. stoiek z zaznaezonymi przek'ltnymi i i wysokOSciq 

4. stoiek z plaslezyznami 

5. ku la z plaszezyznami i przekqtnymi 

6. polkula do pisania flamastrami suehoscieralnymi Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

Wykonane z przezroezystego tworzywa sztueznego zzaznaezonymi Sa rbiewo 17 
42 wysokosciami, przek<jtnymi j plaslCzyznami przekroju 09-130 Baboszewo 

Kostka manipulaeyjna 1 
Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 
43 Kostaka w ksztalcie szeseianu, wykonana z pianki 09-130 Baboszewo 

W zestawie: 

2S kolorowyeh kostek 

PamiE;c 30- gra 1 
S5 kart wzorow 

klepsydra Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

100 ietonow Sarbiewo 17 
44 instrukeja 09-130 Baboszewo 

labliea biala, magnetyezna, suehoseieralna, z trwale naniesionym 

Biala tabliea z uklarJem 
2 

uk/adem. Oprawiona w ramE; aluminiowq anodowanq, naroiniki Gimnazjum w Banoszewie 

wspolrz~dnyeh plastikowe. W komplecie zestaw mocujqcy, instrukeja, polka na uL Jana i Antoniego Brodeekich 6 

4S pisaki. 09-130 Baboszewo 

lablica z przyborami 
2 

Tabliea l aluminiowq ramq, biala dwustronna, magnetyczna, Gimnazjum w Baboszewie 

magnetycznymi suehoseieralna. przybory: eyrkiel, kqtomierz, 2 ekierki, linijka. ul. Jana i Antoniego Brodeekieh 6 
46 Wypoaione w zdejmowane uehwyty oral magnesy 09-130 Baboszewo 

Kalkulator prosty dla 
16 

Gimnazjum w Baboszewie 
uezniow 12-pozyeyjny, funkcja klawisza cofania ostatniej eyfry, kasowanie uL lana i Antoniego Brodeekieh 6 

47 ostatniej pozycji 09-130 Baboszewo 



zawiera siat ki bryl: 

ostroslupa prawidlowego czworokCjtnego, 

ostroslupa prawldlowego t rojkqtnego, 

ostroslupa 0 podstawie t ra pezu rownoramiennego, 

ostroslupa prawldlowego szesclok'ttnego, 

ostroslupa 0 podstawle rombu, 

szesclanu (3 szt ukl), 

graniastosl upa prawidlowego trojkCjtnego, 

prostopadloscianu 0 podstawie prostokCjta, 

Siatki bryl i figur 
prostopadlosdanu ° podstawie kwadratu, 

2 graniastoslupa 0 podstawie trapezu rownoramiennego, 
geometrycznych 

graniastoslupa prawidlowego szesciokqtnego, 

graniastoslupa 0 podst awie rownolegloboku, 

czworOScianu foremnego, 

graniastoslupa 0 podstawie trojkqta prostokCjtnego, 

graniastoslupa 0 podstawie trojkctta r6wnoramiennego, 

ostroslupa 0 podstawie t rojkctta prostokCltnego, 

ostroslupa 0 podstawie trojk'tta r6wnoramiennego, 

ostroslupa ° podstawie prostok<jta, Gimnazjum w Baboszewie 
siatki trzech ostroslupow, ktore po zlozeniu tworz't szescian, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

48 Poradnik metodyczny. 09·130 Baboszewo 

Zawartosc: 

1. walec z zaznaczonymi przekCjtnymi i wysokoSci<j 

2. walec z plaszczyznami 

Modele bryl obrotowych 2 
3. stozek z zaznaczonymi przekqtnymi i i wysokoscict 

4. stoiek z plaszczyznami 

5. kula z plaszczyznami i przekCjlnymi 

6. p61kula do pisania flamastrami suchoScieralnymi Gimnazjum w Baboszewie 
Wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

49 wysokosciami, przek<jtnymi i plaszczyznami przekroju 09-130 Baboszewo 
Tablica biala, magnetyczna, suchosciera lna, z trwale naniesionym 

Biala tablica z ukladem ukladem. Oprawiona w ram E;: aluminiow<j anodowanq, naroiniki Gimnajum w Polesiu 
wspolrzE;:dnych 

1 
plastikowe. W komplecie zestaw mocujqCY, instrukcja, polka na Polesie 9 

50 pisaki. 09-105 Baboszewo 

Tablica z przyboraml 
Tablica z aluminiowq ramq, biala dwustronna, magnetyczna, Gimnajum w Polesiu 

1 suchoscieralna. przybory: cyrkiel, kCjtomierz, 2 ekierki, linijka. Polesie 9 
51 magnetycznymi 

Wypoazone w zdejmowane uchwyty oraz magnesy 09·105 Baboszewo 

Kalkulator prosty dla 
Gimnajum w Polesiu 

S2 uczniow 
16 12-pozycyjny, funkcja klawisza cofania ostatniej cyfry, kasowanie Polesie 9 

ostatniej pozycji _ Q~).95 8aboszewo 



zawi€ra siatki bry/: 

ostros/upa prawid/owego czworok<jtnego, 

ostroslupa prawidlowego tr6jkqtnego, 
ostroslupa 0 podst<lwie tr<lpew r6wnoramiennego, 

ostroslup<l prawid/owego szesciokqtnego, 

ost ros/upa ° podsl<lwie rombu, 
szescianu (3 SZlUk i), 

graniastos/upa prawid/owego tr6jkqtnego, 

prostopad/oscianu 0 podstawie proslok<jta, 

Siatki bry/ i figur 
prostopadloscianu 0 podstawie kwadratu, 

1 graniastoslupa ° podstawie trapezu rownoramiennego, 
geometrycznych zestaw 

graniaslOslupa prawid/owego szeSciokqtnego, 

graniastoslupa 0 podstawie r6wnolegloboku, 

czworoscianu foremnego, 

graniastoslupa 0 podstawie tr6jkqt(l prostok<jtnego, 

graniastoslupa 0 podst(lwie tr6jkqta r6wnoramiennego, 

ostroslupa 0 podstawie tr6jkqta prostok<jtnego, 

ostroslup(l 0 podstawie tr6jkqta rownoramiennego, 

ostroslupa ° podstawie prostok<jta, Gimnajum w Polesiu 

siatki t rzech ost ros/up6w, kl6re po z/oieniu tworzq szeScian, Polesie 9 

53 Poradnik metodyczny. 09-105 Bahoszewo 

ZawartoSt: 
1. walec z zaznaczonymi przek<jtnymi i wysokosci<j 

2_ walec z p/aszczyznami 

Modele bry/ obrolowych -
1 

3. stoiek z zaznaczonymi przekqtnymi i i wysokosciq 
zestaw 4. stoiek z p/aszczyznami 

5. kula z plaszczyznami i przek<jtnymi 

6. po/kula do pisania flamastr(lmi suchoscieralnymi Gimn(ljum w Polesiu 

Wykonane z przeiroczystego tworzyw(l szt ucznego z Z(lzn(lczonymi Polesie 9 

54 wysokoSciami, przekqtnymi i pl(lszczY7.n(lmi przekroju 09-105 Baboszewo 

Puzzle do zaj~c Gimnajum w Polesiu 

indywidualnych z dziecmi 3 3 Puzzle z(lwie raj <j min. 24 elementy. W zestawie 3 r6ine rodzaje Polesie 9 

55 rod7.aje pUlzli. 09-105 B(lboszewo 

RAZEM 0 



I, 

Zalqeznik nr 2 do zapytania 

cz~st 3. I Fundusze 
I Europejskie 

Progr.,m Regiolllliny 

(,W),,"-zowsze. 
serce PolSki 

Unia Europejska 
EuropejUJ Funduu SpOteczny 

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. " Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo" realizowanego w ram ach RPO Wojewodztwa Mazowieckiego wsp61finansowanego przez U ni~ Europejsk" w ramach ~rodk6w 

Europejskiego Funduszu Spo/ecznego. 

wartoK wartos' 
~e"a cena 

nalwa ilasc slclegOlawv OplS mie]sce daswwy Model/Producent· kod p,'oducenta je<inaslkowa j~nastkow~ agolem ag61em 

""Ita brutto netto W PlN bruttaw 
OCN 

1 2 3 4 5 6 7 , , ,. 
Sao iI Poastilwowil 

Platforma do balansowania 1 ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

1 Oeska balansujqca 0 ~redniey 35 em, maksymalne obeiqzenie 100 kg 09·130 Baboszewo 
Suola Poastawowa 

Oeska rownowazna 1 at lana i Anloniego Brodeckich 9A 

2 Oeska umieszczona na podstawie 09·130 Baboszewo 
Sno a Poustawowa 

Beczka . do zaj~t 
1 at Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

3 integraeji sensorycznej Wykonana z pianki, obszyta skajem 09·130 Baboszewo 
Szkola Podslawowa 

Podwieszana d~tka 1 at lana i AntO(liego 6rodeckich 9A 

4 D~tka w ksztalcie kola, do montazu podsufitowego 09·130 Baboszewo 
Szto a Poaslawowa 

Dr"zki do deskorolki 1 01. lana i Antoniego Brodeckich 9A 

5 Drqiki pasujq do kaidego dzieeka t wiezqce.B:0 na deskorolce 09·1306aboszewo 

Kladka do cwiczen Szkola Podstawowa 
1 Kladka do montaiu na podwiesiu stalowym lub podwiesiu ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

6 r6wnowaznyeh 
drewnianym. W zestawie Sq wymienne stopnie. Dlugosc 2,5 metr6w. 09·130 Baboszewo 

Szkola PO(!Slawowa 

Trapez podw6jny 1 ul. lana i Antoniego Brodeckich 9A 

7 Trapez podw6jny przeznaczoy do montai podsufitowego 09·130 6aboszewo 

Szkola Podstawowa 
Podwieszana gruszka 1 zastosowanie: pufa do siedzenia, worek treningowy do uderzen, oraz ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

8 jako podwies2ana na dwa sposoby mi~kka hustawka. 09·1306aboszewo 
Szkola Podstawowa 

Konik bujany 1 01. Jana i Anloniego Brodeckich 9A 

9 Wykonany z drewna, podwieszany za pomoca lin 09·130 Baboszewo 
SZkO a Poastawowa 

iabka 1 Elementy drewniane, siedzisko obszyte materialem, montai ul. Jana j Antoniego Brodecklch 9A 

10 podsufitowy 09·130 Baboszewo 
Sz .ota Poastawowa 

Maglownica 1 ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

11 Maglowniea 0 dlugoki 120 em 09·1306aboSlewo 
SZl(ola Poostawowa 

Climb system - zestaw 
1 ul. lana i Antoniego Brodecklch 9A 

12 podstawowy Drabinka drewniana, siatka wspinaezkowa 09·1306aboszewo 

10 ktockow z pianki obszytyeh ezerwonyrn materia/em, pod spode rn Szkola Podstawowa 
Comprirno 1 jest gumowanie antyposlizgowe. Poszczeg61ne pary klock6w ul. lana j Antoniego Brodeckich 9A 

13 w'i..k9nane zostaly z pianki 0 r6i.~ej g~stosd. 09·130 Baboszewo 
-----



Wymiary Ijeidialni rolkowej: 

najmniejszy rozstaw - 3,50 metra (moiliwosc zmiany rolstawu i k<jtu 

Zjeidialnia rolkowa 1 zjeidiania), S~kola Podstawowa 
wysokosc - 1,10 metra, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

14 szerokosc 0,80 metra 09-130 Baboszewo 

Podest wyposaiony w wymienne dyski, ktorych moina uiywac takie 

Podest r6wnowainy 1 jako zabawek r~cznych do cwiczenia koordynacji wzrokowo- Szkola Podstawowa 
ruchowej. Do zestawu dol<jczone zostaly dwie kulki. Wymiary: ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

15 s rednica 66 em. Maks. obcl<jienie: 80 kg. 09-130 Baboszewo 

szerokosc: 9 em. 
2. Wyci~g gr .. wiUcyiny _PAJI\K w 11 SU.)· Oane techniane: 
dlugost: 48 em. wysokosc: 62 em, Herokosc: 53 em 3. 
liIweuk" symelrvzujilca .JA$K6lKA- (1 SU.)· Wielofunkcyjne urz~dzenie 
gimnastyczne umo.iliwiai~ce twiczenia ogolnorOlwojowe i korehyjne, 5pecjalne 
zac~epy umoi:liwi .. j~ mocowanie laweczki na drabince pod dowolnym k~lem w 
~akresie ad 0 do 90 $Iopnl, umo.iliwi3j~c odpowiednie obc i~ienie CwiCl~Cei!o. 

4. Pr!yrZlId do wzmacniania mi~sni gr~bietu.KON I K" (1 n t.)-
Wymiarv: dlug05C ·1030 mm. wysokosc -710 mm. Slerokosc' 720 mm 
S, Elongator .. BOCIAN" (lSlt .)- Sluiy do wykonywania cwieze" elongacyjnych i 
antygrawi tllevjnych. Zainstalowana sVi!na li ncj~ d.1wi~kowa informuje 0 
nieprawidlowej pozveji podcu$ cwiaen, Wvmienne ci~i:ar k i pozwalaj~ nil 
stopniowanie obci~ieni~ osioWE'go w cwic~eniar.h IIntygrawitacyinyeh. 

6. Lus tro uehylne 1 siatk~ posturograficzn ~ (1 ~n.) Lustro 

Zestaw do zajec korekcyjno -
korekeyjne (1.40.0,60 m) WysokoU ealkowita : 170 em Szerokos.c ealkowita: 16 em 
WvsokoU taW: 140 em S~ero~osc tall i: 60 em 7. Krzeslo 

kompensacyjnej liczba 1 ~ore~evjne (l s~ l.)- KI~kos lad (~I¢C!nik) to kneslo 0 specjalnie wvprofilowanvm kileie 
elementow ok. 30 naehylenia sied ~ lsh w Uoson~u do podloza (30 st. ). Wysoko",c siedzish: 40·60 em 

(regul~eia S,slopniowa) 

WysokoSc podp,trcia kol~n : 3S em. Maleria' obicia: skora eko'ogiczna lob alcantar ... 
Wykon .. nie stelllla: drewno bukowe (trly wybllrwienia). K6Ika je~dne : silikonowe -
4 Sll . 

8. Wozek sprl~towy _SUAM N t osprz~tem pi.ki , ta",my elastyClne. ringa. obr~le 
skakanki, h .. ntie , ml(wgi. 
9. Materae korekcvjny (2 nt.)· sktadany 3- el~s.ciowy. >0. 
Gibotorakomeu N26lW~ U n t,)- WVposa.ionyw swobodnie prlesuwane hamowne 
prt:tv (28 Sl1Uk) 0 dlugoSci IS em po~walajilce odwzorowac ksztalt eiala. dlugosc-
61Omm, 11. Derotator i korekto r skolioz NDELFIN- (1 
szt .)- Dane teehnlczne : slerokosc i gl~bokosc 70 em x 10 em, wysokosc l1S cm (1 

glowicami), powierzchnia _ ok. O,Sm' 
12. Prly r!~d do wzmaeniania mill:sni 8r~biet u .KON IK PLUS"z Mkladk~ NK·01 (1 szt.)- Szkola Podslawowa 

Wvmiary: dlugosc: 103 em, wysokosc: 71 em, s~erokojc: 7 2 em, nakladka ul. j<'lna i Antoniego Brodeckich 9A 
16 kifotYWj"'8 ·KlIe~k .. " 09-130 Baboszewo 

Rownow<'lzni<'l kladka 1 Szkola Podstawowa w Sa rbiewie 

Sarbiewo 17 
17 Deska balansuj<lCa 0 sreclnicy 35 cm, maksymalne obciqienie]OO kg 09-130 BaboszewQ 

Deskorolka mala 1 Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 
18 Mate r ial obiciowy (skaj) bezftalanowy, 09-130 Baboszewo 



Duia pilka sensoryezna ABS 1 
Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 

19 Pilka sensoyezna 0 srednicy 100 em, material: crVlon 09-130 Baboszewo 

Pilka do masaiu jeiyk 25em 1 
Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

material: pew bez szkodliwych ftalan6w Sarbiewo 17 

20 sredniea: 25 em 09-130 Baboszewo 

Pilka do masaiu Szkola Podstawowa w Sarbiewie 
1 

material: pew bez szkodliwych ftalan6w z wVpustkami 55em Sarbiewo 17 

21 sredniea: 55 em 09-130 Baboszewo 

Pilka do masaiu Szkola Podstawowa w Sarbiewie 
1 

material: pew bez szkodliwveh ftalan6w z wypustkami 75em Sarbiewo 17 

22 sredniea: 75 em 09-130 Baboszewo 

Wqi sensorycznV 1 Wqz sensorvezny 0 dlugoSci 120 em. 
Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 

23 OS-130 Baboszewo 

Woreezki do cwiezen 10 
Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 

24 Komplet 4 sztuk woreezk6w, uszyte z bawelny, wypelnione groehem. 09-130 Baboszewo 

Gruszka rehabilitaevjna 1 
Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

gruszka wypelniona granulatem, dopasowujqea si~ ksztaltem do Sarbiewo 17 

25 osobV siedzqeej . Pokryta trwalq tkanin'l pev bez ftalan6w 09-130 Baboszewo 

Worek do skakania 1-
4 

Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

osobowV Sarbiewo 17 

26 worek 1 osobowy uszyty z poliestru, posiada uehwytV 09-130 Baboszewo 

Szkola Podstawowa w Sarbiewie 
Dvsk masujqey - jei 1 Poduszka z jednej strony pokryta jest koleami, druga strena jest Sarbiewo 17 

27 gladka. Wvkenana z pev 09-130 Baboszewo 

RAZEM 0 
--





Fundusze 
Europejskie 
Program Regionatny 

(.W)"z.owsz.e. 
serce Polski 

Umowa Dr .................. . 

zawarta w dniu ........ ....... w Baboszewie , pomit(dzy: 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Spoleczny 

Zalqcznik nr 3 - wzor umowy 

Gminfl Baboszewo . ...... . ... .. ...... ... . . .... . . . ..... . .. ... . . .. .. reprezentowanfl przez: 

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy - ......................................... .. 
zwanym w tresci umowy Zamawiajflcym, a: 
.................................. z siedzibfl w .............. .. ........ , ul. ............................. NIP ........................ . 
REGON ............................ . 
reprezentowanym przez: 

zwanym w tresci umowy Wykonawcfl. 
§ 1 

Podstawa umowy 
1. Umowa niniejsza zostala zawarta w rezultacie postt(powania zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy 

Prawo zam6wien publicznych - "ustawy Pzp" (Oz. U. z 2017 poz. 1579 z pMn. zm. ) oraz 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosc i wydatk6w w ramach Ellropejskiego Fundllszu 
Rozwoju Regionalnego, Ellropejskiego Fllnduszu Spolecznego oraz Fundllszu Sp6jnosci na 
lata 2014 - 2020 - "wytycznych ws kwalifikowalnosci wydatk6w". 

2. Zakup pomocy dydaktycznych z niniej szej umowy wsp61finansowany jest ze srodk6w Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego w zwiflZku z realizacjfl 
projektu: Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo. 

§2 
Przedmiot umowy, termin dostawy i cena 

1. Wykonawca zobowiqzuje sit( do dostarczenia przedmiotu dostawy- pomocy dydaktycznych , 
zwanego dalej "towarem", zgodnie z ofertfl z dnia ... w terminie 30 dni od dnia podpisania 
umowy, dla czt(sci nr. ............. pod nazwfl: .......................................... . 

2. Wykonawca udziela gwarancji i rt(kojmi na zakupiony towar 12 m-cy od daty odbioru przez 
Zamawiajflcego, chyba ze producent lldziela gwarancji dtuzszej niz 12 miesit(cy. 

3. Wraz z towarem wykonawca przekaze zamawiajflcemll wszelkie dokumenty gwarancyjne, 
instrukcje obsrugi w jt(zyku polskim i inne zwiflzane z towarem( tam gdzie to dotyczy) 

4. Towar okreslony w ust. 1 dostarczony zostanie transportem Wykonawcy i na jego koszt na 
adres: 

5. Cena brutto za zadanie wynosi: ...................... (stownie: ......................... ). Cena zawiera 
wszystkie koszty zwiflzane z wykonaniem zam6wienia oraz warllnkami stawianymi przez 
Zamawiajflcego, w tym podatek od towar6w i LIS rug, podatek akcyzowy, koszt zatadllnkll, 
rozladunku oraz Opllsty, rabaty, koszty transportu do bezposredniego uzytkownika, 
opakowania. 

6. Zamawiajflcy zastrzega sobie prawo do wglfldll do dokument6w Wykonawcy zwiflzanych z 
realizowanym Projektem, w tym dokument6w finansowych. 
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§3 
Odbior towaru 

Unia Europejska 
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I. lI osciowego i technicznego odbioru towaru dokona upowaimony przedstawiciel 
Zamawiaj'lcego przy udziale Placowk i. 

2. Odbior towam zostanie potwierdzony protokolem, podpisanym przez przedstawicieli kaidej 
ze stron. 

3. Osoby odpowiedzialne za odbior towaru oraz podpi sywanie pro tokolow odbioru : po stronie 
Zamawiajqcego - ........................... , po stronie Wykonawcy - ........................... ... . 

§4 
Postanowienia finansowe i hand lowe 

I. Zamawiajqcy ureguluje naleinose za wykonanie przedmiotu zamowienia w fonnie przelewu 
na rachunek wskazany na fakturze wystawionej na podstawie protokotu odb ioru 
potwierdzajqcego zgodnose dostawy z wymaganiami okreslonymi niniejszq umowq w 
terminie 14 dni od daty prawidlowo wystawionej faktury przez Zamawiajqcego, z 
ustawowymi odsetkami w razie uchybienia tenninu platnosci. 

2. Zamawiajqcy oswiadcza, ie jest platnikiem podatku od towarow i ustug i posiada NIP: 

3. Wykonawca oswiadcza, ie j est platnikiem podatku od towarow i ustug i pos iada N IP: 

§5 
Odstllpienie od umowy 

I . Zamawiajqcy moze odstqpic od umowy w nastt(pujqcych przypadkach: 
1. 1 jeieli Wykonawca nie podjql wykonania obowiqzkow wynikajqcych z niniejszej umowy lub 

przerwal ich wykonanie z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy, w okresie druzszym 
niz 45 dni ; 

1.2 w raz ie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj qcej , ze wykonan ie umowy nie 
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziee w chwili zawarcia 
umowy; 

1.3 w razie nieotrzymania przez Zamawiajqcego srodkow budzetowych od wrasciwego 
dysponenta, koniecznych do realizacji nin iejszej umowy. 

2. Odstqpienie od umowy wymaga fonny pisemnej i winno bye dokonane w telminie 14 dni od 
powzit(cia infonnacji 0 okolicznosciach stanowiqcych podstawt( do odstqpienia. 

§6 
Kary umowne 

I. W przypadku niewykonania lub nietenninowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zaplac i Zamawiajqcemu kary umowne: 

1. 1. w wysokoSci 20% wartosci przedmiotu Ul110wy okreslonej w § 2 ust. 5, gdy Zamawiajqcy 

odstqpi od Ul110wy z powodu okolicznoSci za ktore odpowiada Wykonawca, 

1.2. w wysokoSci 0,2% wartosci przedl11 iotu umowy okreslonej w § 2 ust. 5, nie dostarczonego w 

tenninie za kaidy dzien zwloki, 
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1.3. za op6Znienie w usuni((ciu wad stwierdzonych przy odbiorze i okresie gwarancji - 2% wartosci 

umownej towaru dostarczonego z wadami za kazdy dziel1 zwloki, jednak nie wi((cej ni z 20% 

wartoSci towaru dostarczonego z wad<t. 

2. Zamawiaj <tcy zaplaci Wykonawcy kary umowne: 

2.1. w wysokoSci 20% wartosci przedmiotu umowy okres lonej w § 2 ust. 5, gdy Wykonawca 

odst<tPi od umowy z powodu okolicznosci za kt6re odpowiada Zamawiaj'lcy, 

3.Zamawiajacy moze dochodzic na zasadach og61nych odszkodowan przewyzszaj'lcych kary 

umowne. 

4 . Zamawiaj'lcy zastrzega mozliwosc potr'lcenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§7 

Zmiana umowy 

I. Zawarta umo wa moze zostac zmienia w zakresie okreslonym w ust. 2. za obop61nym 

porozumieniem stron na uprzedni pisemny wniosek jednej z nich. 

2. Dopuszczalne s<t nast((puj'lce przypadki i warunki zmiany umowy: 

2.1. zmniej szenie zakresu przedmiotu zam6wienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 

lezy w interesi e Zamawiaj'lcego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiaj<tcego, 

2.2. zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w zwi'lzku z okolicznosciami wymienionymi w 

pkt 2.1. w zakres ie nie powoduj'lcym zwi((kszenia wynagrodzenia Wykonawcy okres lonego w 
. ... . 

nmleJszeJ umOWle, 

2.3 . zmiany wysokoSci wynagrodzenia w zwi'lzku ze zmian'l wysokosci podatku VAT w przypadku 

zmiany przepis6w ( tylko w przypadku zmniejszenia), 

2.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zam6wienia, w przypadku: 

2.4.1. gdy wykonanie zam6wienia w okreslonym pierwotnie terminie me lezy w interesie 

Zamawiaj'lcego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiaj'lcego w tym r6wniez skr6cenie 

tenninu realizacji umowy, kt6re mozliwe jest po wczesniejszych uzgodnieniach i za zgod<t obu 

Stron umowy, 

2.4.2. z powodu dzialania si ly wyzszej , uniemozliwiaj'lcej wykonanie dostawy w okreslonym 

pierwotnie tenninie 0 czas dzia lania sily wyzszej oraz potrzebny do usuni((ci a skutk6w tego 

dzialania, 

2.5. Mozliwosc zmiany dostawy SPI'Z(,tu na SPI'Z(,t 0 lepszych parametrach w ramach utrzymanej 

ceny w przypadku gdy: 

2.5.1 . sprz((ty obj((ty zam6wieniem zostal wycofany z produkcji i zast<tPiony innym 0 parametrach 

nie nizszych ni z wymagany przez Zamawiaj'lcego. 

3. Zmiany umowy wymagaj'l pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod 

rygorem niewaznosci. 
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§8 
Postanowienia koncowe 
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J. Wykonawca nie moze przeniesc wierzytelnosci wynikaj'l.cej z nillleJszej umowy na rzecz 
osoby tTzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaj'l.cego. 

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiaj 'l.cego powierzyc reali zacj i umowy innemu 
Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaj'l. zachowania fonny pisemnej - w fonnie aneksll - pod 
rygorem ich niewaznosci. 

4. W sprawach nie llregulowanych lImow'l. maj 'l. zastosowanie przepisy Kodeksll cywilnego. 
5. Spory wynikle na tie niniejszej lImowy rozpatrywane b~d'l. przez wlaSciwy rzeczowo s'l.d dl a 

Zamawiaj'l.cego. 
6. Wykonawca deklaruje gotowosc do poddania s i~ w kazdej chwili alldytowi ze strony 

Zamawiaj'l.cego oraz kontrolom przez lIprawnione podmioty krajowe i europejskie. 
7. Umowa niniej sza zostala sporz'l.dzona w dwoch jednobrzmi'l.cych egzemplarzach, j eden 

otrzymuje Wykonawca. 

Wykonawca: Za mawiajljcy: 
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