
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO 18

60-509 POZNAN
www.bip.powiatpoznan.pl

tel. O61 8410 500
fax O61 8480 556

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do kwoty 60.000 Euro, na
podstawie art. 10 ust 2 zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".
Do udzielenia przedmiotowegozamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa,
przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych" zestawów edukacyjnych i sprzetu rehabilitacyjnego dla
potrzeb Powiatu Poznanskiego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych - maksymalnie 4
czesci:

1) czesc I - pomoce dydaktyczne brajlowskie CPV 36.15.31.00-9;
2) czesc II - pomoce dydaktyczne oraz oprzyrzadowanie do pracowni przedmiotowych CPV 36.15.31.00-9;
3) czesc III - zestawy edukacyjne dla nauczania poczatkowego CPV 36.52.40.00-0;
4) czesc IV - sprzet rehabilitacyjny CPV 33.00.00.00-0.

Szczególowy opis publikacji zawarty zostal odpowiednio w zalacznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej siwz, stanowiacych
integralna czesc niniejszej siwz.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których mowa wart. 67 ustawy.

II. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 21 dni od daty podpisania umowy
III. OPIS WARUNKÓW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:
1. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja

obowiazek posiadania takich uprawnien
2. posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie, potencjal techniczny oraz dysponuja osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia
3. znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia
4. nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia

Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt XI niniejszej SIWZ. Z
tresci zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelnil. Uzupelnienie
wymaganych dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania ofert, chyba ze, ich nie uzupelnienie
skutkowalobyuniewaznieniempostepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

1. Wykonawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte.
2.0ferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwala i
czytelna technika oraz podpisana przez osobe upowazniona do reprezentowania firmy na zewnatrz i
zaciagania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.
Kazda zapisana strona (kartka) oferty musi byc ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub
zmiany w tekscie oferty musza byc parafowane wlasnorecznie przez osobe podpisujaca oferte.

IV. OSOBAMI UPRAWNIONYMI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI SA:
Adam Habrylo - Z-ca Dyrektora Wydzialu Administracyjnego
tel. (061) 8410 672

~vc



Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja pisemnie.
Zamawiajacy dopuszcza równiez przekaz w/w dokumentów oraz informacji droga elektroniczna, pod warunkiem
niezwlocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny byc
kierowane na adres e-mail: adam.habxylo@powiatpoznan.pl
Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych ze
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i zlozenia oferty, kierujac swoje zapytania na
pismie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,60-509 Poznan. Zapytania moga byc skladane
faksem pod numer: 0618480556 poczta elektroniczna: adam.habxylo@powiatpoznan.pl pod warunkiem niezwlocznego
potwierdzenia tresci zapytania na pismie (np. przeslania wlasnorecznie podpisanego zapytania poczta).
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem pod
warunkiem, ze zapytanie zostanie zlozone w siedzibie Zamawiajacego nie pózniej niz na 6 dni przed terminem skladania
ofert.

Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania zródla zapytania.

V. W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA
OFERT, ZAMAWIAJACY MOZE ZMODYFIKOWAC TRESC SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA.

Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, Zamawiajacy przedluzy termin skladania
ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

VI. W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA
OFERT, ZAMAWIAJACY MOZE ZMODYFIKOWAC TRESC DOKUMENTÓW SKLADAJACYCH SIE NA
SPECYFIKACJE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
O kazdej ewentualnej zmianie, zamawiajacy powiadomi niezwlocznie kazdego z uczestników postepowania. W
przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, zamawiajacy moze przedluzyc termin
skladania ofert.

VII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA WYNOSI 30 DNI. BIEG TERMINU ROZPOCZYNA SIE WRAZ Z
UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT.

VIII. OFERTE NALEZY ZLOZYC W DWÓCH ZAMKNIETYCH KOPERTACH W SIEDZIBIE
ZAMAWIAJACEGO UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAN POKÓJ 002 KANCELARIA STAROSTWA
DO DNIA r. GODZ.11:00
-Koperte zewnetrzna, nie oznakowana nazwa Wykonawcy nalezy zaadresowac: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
"Oferta w postepowaniu na dostawe pomocy dydaktycznych" zestawów edukacyjnych i sprzetu rehabilitacyjnego dla
potrzeb Powiatu Poznanskiego. Nie otwierac przed dniem: r., godz. 11:00.".
- Koperta wewnetrzna oprócz opisuj.w. winna zawierac nazwe i adres Wykonawcy.
- Konsekwencje zlozenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana zostala oferta.
Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonych ofert pod warunkiem, ze
zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta tj. w dwóch
kopertach (zewnetrznej i wewnetrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem "ZAMIANA".
Oferta zlozona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

IX. WYKONAWCA MA PRAWO PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT WYCOFAC SIE Z
POSTEPOW ANIA POPRZEZ ZLOZENIE PISEMNEGO POWIADOMIENIA (WG TAKICH SAMYCH
ZASAD JAK WPROWADZANIE ZMIAN I POPRAWEK) Z NAPISEM NA ZEWNETRZNEJ KOPERCIE
"WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcyoraz zgodnosci ze zlozonymiofertami; kopertywewnetrzne ofert wycofywanychnie beda otwierane.
Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzil
zmiany i po stwierdzeniupoprawnosciprocedurydokonaniazmian, zostana dolaczonedo oferty.

X. OTWARCIE OFERT NASTAPI DNIA r. O GODZ. 11:05, W SIEDZIBIE ZAMAWIAJACEGO UL.
JACKOWSKIEGO 18 60-509POZNAN NR SALI 315, PIETRO III.
Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy
otwieraniu ofert, zamawiajacyprzeslejemu informacje z otwarcia ofert,na pisemnywniosek.



XI. OFERT A MUSI ZAWIERAC NASTEPUJACE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA:
1) wypelniony formularz ofertowy wg zalaczonego druku (na kazda czesc na która oferent zamierza zlozyc oferte
powinien zostac zlozony oddzielny formularz ofertowy),
2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej
potwierdzajacy, iz Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie wykonywania prac objetych zamówieniem
(wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert],
3) oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone wart. 22 ust. l ustawy wg
zalaczonego druku;
4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw tozsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz zalaczenie minimum 2 dokumentów potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie;
5) oswiadczenie Wykonawcy, iz nie zalega z oplacaniem podatków lub zaswiadczenie, ze uzyskal zgode na zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji organu
podatkowego wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;
6) oswiadczenie Wykonawcy, iz nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne lub spoleczne, lub
zaswiadczenie, ze uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;
7) szczególowa kalkulacja cenowa -dotyczykazdej pozycji zawartej w zalacznikunr 1,2,3 i 4 do niniejszej siwz;
8) szczególowy opis wraz ze zdjeciami i/lub szkicami oferowanych artykulów - dotyczy kazdej pozycji zawartej w
zalaczniku nr l, 2, 3 i 4 do niniejszejsiwz.

Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalu lub kopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem
przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty skladane w
postepowaniu o zamówienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem
informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jesli Wykonawca, nie pózniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegl, ze nie moga one byc
udostepniane.

Uwaga:

. Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z pózno zm.)
rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartosc gospodarcza, co do których przedsiebiorca
podjal niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegl skladajac oferte, iz nie moga
byc one udostepnione innym uczestnikom postepowania.
Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie
cala oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika postepowania.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce
zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiebiorstwa", lub spiete
(zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementów oferty.

.

.

. Zastrzezenie informacji, które nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ww. ustawy
skutkowac bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. l pkt l ustawy Prawo zamówien
publicznych.
Wykonawca w szczególnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy).

.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferowac cene kompletna, jednoznaczna i ostateczna, uwzgledniajaca
ostatecznyprodukt.
Cena oferty powinna byc wyrazona w zlotych polskich cyfrowo i slownie - cena netto i brutto.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez
Oferenta. Zamawiajacynie dopuszczamoz!iwosciprowadzenia rozliczen w walutach obcych.

XIII. PRZY WYBORZE OFERT ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL NASTEPUJACYM
KRYTERIUM I ICH ZNACZENIEM:

-cena ofertowa -100 %,
Oferta wypelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslonego kryterium, otrzyma maksymalna ilosc punktów.



Pozostalym Wykonawcom, spelniajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.

XlV. OCENA OFERT W ZAKRESIE PRZEDSTAWIONEGO WYZEJ KRYTERIUM ZOSTANIE
DOKONANA DLA KAZDEJ CZESCI WG NASTEPUJACYCH ZASAD:
W zakresie kryterium oferta moze uzyskac od oceniajacego czlonka Komisji maks. 100 punktów. Ocena punktowa
kryterium dokonana zostaniezgodnie z formula:

- Wg kryterium cena:
Cena najnizsza sposród zlozonych ofert

Cena = x 100 pkt,
Cena badanej oferty

Za oferte najkorzystniej sza uznana zostanie oferta, która uzyska najwieksza ilosc punktów.
W toku oceny ofert zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy pisemnych wyjasnien dotyczacych tresci zlozonej oferty.
Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie - Prawo zamówien publicznych oraz SIWZ i zostala oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
Zamawiajacy powiadomi na pismie o wynikach postepowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali sie o
udzielenie zamówienia.

Wybranemu Wykonawcy zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy.

xv. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W toku postepowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysluguja srodki odwolawcze okreslone w Dziale VI
ustawy.



Zalacznik nr 1 - czesc I
Pomoce dydaktyczne brajlowskie

a) kalkulatordla slabowidzacychx 13 sztuk ( 5-dzialaniowyz wbudowanym zegarem)
b) dyktafonycyfrowe x 15 sztuk
c) notatniki brajlowskiex 5 sztuk
d) zegarki mówiace 2 sztuki ( l budzik mówiacy po polsku, l budzik mówiacy po angielsku)
e) podrecznikido nauki Braille,a
f) kubarytmy,kostki Braille,a, tabliczki

Zalacznik nr 2 - czesc II
Pomoce dydaktyczne oraz oprzyrzadowanie do pracowni przedmiotowych

a) rzutnik folii i pisma x 4 sztuki
b) foliogramyx 5 sztuk
c) lupy podrecznex 20sztuk( 2 sztuki typu klosz, 10x, pole widzenia 25 mm, 5 sztuk typu klosz pole

widzenia 75 mm, 2 sztuki lupa 3,5 x o polu widzenia 30mm do zawieszeniana szyi, 5 sztuk lupa z
klipsem na okulary 7x, 2 sztuki lupa podswietlana 10x,2 sztuki lupa podswietlana 12,5x, 2 sztuki lupa
dwustronna3,2 x do dali i podswietlanado czytania)

d) folia i podkladki do rysowania
e) syntezatormowy, programyz lektorem x 15 sztuk,
f) maszynydo pisania Braille,a (model: E50l standard) x 10sztuk,
g) kostka brajlowska5 sztuk, ( 3 obrotowe,2 plaskie ),
h) tabliczki do pisania ( rysiki, kubarytmy, dlutka) 40 sztuk -zeszytowe, siodelkowe na palec
i) tablice do rysowania50 x 36 cm

j) tablice szkolne:. biala. zielona rozkladana (srodek gladki, jedno skrzydlo - kratka,
drugie skrzydlo-linia) 340 x 100 cm

. magnetyczna 50 x 36 cm
k) ekran przenosnyzwijany
l) mapy geograficznebrajlowskie:Polska, Europa
l) mapy geograficzne:

. administracyjna Polski,
m) mapy historyczne:. StarozytnyRzym,

. Starozytna Grecja,. I wojna swiatowa
n) globus brajlowski srednica okolo 50 cm
o) globus czarno drukowy - srednica 52
p) slowniki:

. Slownik jezyka polskiego. jezyk angielsko-polski, polsko-angielski. jezyk niemiecko-polski,polsko-niemiecki
r) slowniki w powiekszonym druku:. jezyk polski
s) pomoce dydaktyczne:. bryly geometryczne przestrzenne, siatki, przekroje -rózne wielkosci. tablice pogladowe:funkcja liniowa, uklad wspólrzednych,. sprzet laboratoryjnyzajecia z chemii

zlewki 150mi, 250 mi, 400ml
chlodnica Liebiga400ml
probówki z wywinietymbrzegiem- srednica 16mm, 25 mm
szklanypalnik spirytusowy(paliwo denaturat)
kolbyokraglodenne -kuliste 100 mi
kolby plaskodenne -plaskie 200mi
szkielkozegarkowe srednica6 cm
bagietki szklane 30 cm
okulary ochronne- przemyslowe(kwasoodporne)
zlew kwasoodpornydo pracowni chemicznej
trójnóg metalowyi siatka wys. 30 - 40 cm



. modele atomów

deski do plywania ze styropianu i pianki (rózna wypornosc)

Zalacznik nr 3 - czesc III
Zestawy edukacyjne dla nauczania poczatkowego

a) gry edukacyjne
b) sprzet do karaoke
c) warsztaty tkackie
d) elementarz w powiekszonym druku i brajlu.
e) fonny geometryczne:

. teczowa piramida: barwna piramida z 13 krazkami z tworzywa sztucznego
Wymiar 13 x 12x 24 cm. teczowa kula: kula poznaje pojecie kuli w przestrzeni.Uklada elementy

od najmniejszegodo najwiekszegowys. 11cm sred. 9,5 cm
. szescianyna podstawie: drewnianeszescianyo róznej wielkosci i kolor

(2 kolory) wym. 8,5 x 66 x 2. grube walce w kwadracie:walce w 4 kolorach i wysokosciach do ukladania
wg tych cech wym. 20 x 20 cm drewno. figury na podstawie: kazda figura posiadarózna ilosc otworów które

ulatwiajajej wlasciweulozenie wg ksztahu
wym. 20 x 30 cm drewno. worek "Ksztahy": drewnianefigury i ksztahy wym. 7 - 1 cm drewno. nakladka 3 figury: drewniane figury, rózne ksztahy, wielkosc i kolor

wym. 23,5 x 26, 5 cm. nakladka "Kola ulamki": 4 kola podzielonena 2, 3, 4 czesci
Wym. 31,5 x 8 cm drewno. nakladki 3 figury 2 kolory: laczenie poszczególnychfigur dzieki pasujacym

do siebienacieciomwym. 23 x 23 cm
. wieza ksztahów "Clown": wieza sklada sie z 6 plastikowychkrazków w

których ukryte sa rózne ksztahy
wys. po zlozeniu25 cm

. magicznekwadraty: ukladanie kwadratówwg wzoru w otworach, drewno. wieza ksztahów: drewniane klocki róznego ksztahu nakladane na kolki
f) palety dotykowe:

. ramki z róznymi fakturami do sciezki dotykowej wym. okolo 20 x 30 cm

. zestaw 48 cyferek magnetycznych i symboli matematycznych. cyfrowe szablony: 70 sztywnych cyfr i znaków matematycznych wys. 9 cm

. puzzle liczby 0-9: ukladanka liczbowaz drewna wys. 30 x 21 cm

. liczmanyw postaci lizaków-liczby. liczydlo: krazek z monografia nakladane na kolek (cyfra i odpowiednia ilosc
otworów na krazku). puzzle - Jezdnia: rondo, skrzyzowanie,rozjazd zakret, elementylaczone ze

Soba wym. 150 x 100 cm. zestaw ukladanek w róznych ksztahach (puzzle): zwierzeta, ryby, owoce liscie
kwiaty itp.. zwierzeta prehistoryczne plastikowe. zwierzeta: egzotyczne, domowe, lesne - plastikowe

g) warsztaty historyjek dzwiekowych: plyty CD, kasety magnetofonowe. rózne odglosy: zwierzat, w parku, lesie, w domu, strazy pozarnej itp.. zasady ruchu drogowego
h) domino sylabowe, literowe, dotykowe, obrazkowo wyrazowe dla dzieci

niewidomych i slabowidzacych.
i) warsztaty graficzne:. karbownica do papieru szer. 22,5 cm

. pianka do wycinania20 x 30 cm rózne kolory

. wykrawacz: ostrza o róznych wzorach

. foremki do wyciskania w ciastolinie, modelinie rózne wzory plastikowe
j) geokola



k) alfabet nakladki. literki "Kojarzenie": zestaw 26 liter na magnesach. Kazda literka ma
obrazek przedstawiajacy pierwsza litere np. C - cytryna,
Z - zyrafa wys. liter 6 cm. puzzle "Alfabet": drewniana ukladanka litery dopasowuje sie do otworów

w tablicy wys. 30 x 21 cm. ucz sie alfabetu: klocki drewnianedwustronniedrukowane zjednej strony
literka z drugiej obrazekktórego nazwa zaczyna sie na dana litere. klocki edukacyjne: klocki z literkami i cyframi, na kazdym klocku jest

6 znaków wym. 4 x 4 cm - drewno. literowe szablony: zestaw 108 liter (litery drukowane i male)
Wym. 12 x 13 cm. zestaw 48 malych literek pisanych z magnesem

. zestaw 48 duzych drukowanych liter z magnesem

. alfabet -litery w postaci lizaków Alfabet
I) instrumentymuzyczne- perkusyjne: trójkat z paleczkami,tamburyn, grzechotki,

kolatki., talerze, dzwoneczki, bebenek,
dzwonki diatoniczne(cymbalki) i paleczki

l) kostki manipulacyjne: zapinanie, sznurowanie,przewlekanie,suwak, rzepy,
zestaw róznych koralików do przewlekania -drewno

m) zabawki do kacików zainteresowan:. kuchnia: talerze kubki, dzbanek, czajnik, garnki, sztucce, zlew, piecyk, szafki
zelazko odkurzacz. lazienka: pralka

. fryzjer: grzebienie, szczotki, suszarka
sklep: lada pólki, kasa

. lekarz. warsztat slusarski i murarsko-malarski: narzedzia mlotek kombinerki. imadlo, szpachelka, kielnia,
sito. samochody: ciezarowy, osobowy, koparka, cysterna, betoniarka, straz pozarna, pogotowie, policja,
dzwig, samolot, smiglowiec, odrzutowiec, traktor spychacz, kosiarka, lokomotywa z wagonami
osobowymi i towarowymi,

czolg, okret, statek motorówka zaglówka wym. 20 - 30 cm
. zestaw owoców: jablko, gruszka, sliwka, pomarancz, cytryna, wisnia,

brzoskwinia, winogrono itp.. zestaw warzyw: marchew, ziemniak, pomidor, ogórek papryka, groch, fasola,
Rzodkiewka, kukurydza, por, kapusta, salata itp.

wym. okolo 10 cm
. zestaw artykulów spozywczych: ser, kielbasa, chleb, bulka, jajko rogal

ryba, kurczak, ciastka, lody

.

Zalacznik nr 4 - czesc IV
Sprzet rehabilitacyjny

a) materac do cwiczen x 10 sztuk- rózne wielkosci
b) walec twardy: 45 x 150, 50 x 100
c) klin twardy:

. podstawa l m, wysokosc 50 cm, wys. mala 8 cm, dl. 108 cm, szer. 50 cm
d) urzadzenie do cwiczen równowagi: Deseczka RoIl- Wipp
e) pilki szwajcarskie: sred. 120 xl, 75 x 8
t) guma "TERA - BEND": oryginalne dl. 2,5 m - czarne, zielone, niebieskie, czerwone,

zólte, sliwkowe, pomaranczowe
g) BOLSTERY dl.20 x 80 cm, sred. 20 cm

h) klocki: dl. 25 cm, szer. 15 cm, wys. 8 cm - z drewna
i) rower rehabilitacyjny stacjonarny: ergometr rehabilitacyjny z magnetycznym systemem do regulacji oporu,
regulowanym siedziskiem, mechanizm wolnego biegu
j) fotel rehabilitacyjny poziomy: komputer monitorujacy parametry tetno, kalorie

predkosc, regulacja doboru tetna w zaleznosci od obciazenia cwiczacego.
k) poduszka rehabilitacyjna AIR DYNE



/Nazwa i adres oferenta, pieczec/
.................................................
/ miejscowosc i data/

OFERTA

ZARZAD POWIATU POZNANSKIEGO
UL. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe pomocy dydaktycznych" zestawów edukacyjnych i sprzetu rehabilitacyjnego dla potrzeb
Osrodka Szkolno-Wychowawczego dla potrzeb Powiatu Poznanskiego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ
oferujemy wykonanie zadania, bedacego przedmiotem zamówienia za cene:

CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

cena.. . zl, slownie.. zl,
pluspodatekVAT.. 0/0,tj.. zl,

cena brutto .zl,
slownie ..zl

zgodnie ze szczególowa kalkulacja

1. Dostawy zrealizujemy w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.
2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem

umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
3. Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.);
4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiajacego.
6. Oferta zostala zlozona na.. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr.. do nr .. ............
7. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od.. do. stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.
8. Integralna czesc oferty stanowia nastepujace dokumenty:**

1/ .. ...............................................
2/..................................................
3/.. ...............................................

...........................................
/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:
** Jezeli dolaczanesa odpisydokumentówlub ich kopie, to musza byc oneposwiadczoneprzez Wykonawceza
zgodnoscz oryginalem



WYKAZ ZAMÓWIEN ZREALIZOWANYCH PRZEZ OFERENTA W CIAGU OSTATNICH 3-LAT
ODPOWIADAJACYCH CHARAKTEROWI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA I O

PORÓWNYWALNEJ WARTOSCI

Nazwa i adres Wykonawcy , """""""'"

,....

Do niniejszego zestawienia oferent zobowiazany jest dolaczyc dokumenty potwierdzajace, ze zamówienia
wyszczególnione powyzej zostaly zrealizowane z nalezyta starannoscia (minimum 2 dokumenty)

.....................................................................
/Podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy/

Lp. Rodzaj i zakres Zamówienia Calkowita Termin realizacji Nazwa zamawiajacego
wartosc



pieczec firmowa oferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTEPUJAC DO UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

dostawe pomocy dydaktycznych.. zestawów edukacyjnych i sprzetu rehabilitacyine20
dla potrzeb Powiatu Poznanskie2o

Oswiadczam ze :

l) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wYklucza sie:

l) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode nie wyko-
nujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci,
za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;

3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzie-
lenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia
korzysci majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. l pkt 1-
3.

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy:



1) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu
sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem autorów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jezeli przedmiotem postepowania o udzielenie
zamówienia sa prace projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporzadzonych przez tych autorów;

2) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacych
spelnianie tych warunków;

4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na
przedluzenie okresu zwiazania oferta.

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

(pieczec i podpis osoby upowaznionej)


