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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław 

działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 

Miejsce dostaw: 

Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław. 

II. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji 

nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia pracowni szkolnych. 

1) Pracownia biologiczna 

a) Symulacja wypadnięcia jądra galaretowatego (1 kpl.). 

Model przedstawiający mechanizm urazowy wypadnięcia jądra galaretowatego krążka 

międzykręgowego. Symulacja wypadnięcia jądra galaretowatego demonstruje sposób, w jaki 

dochodzi do wypadnięcia jądra galaretowatego z dysku międzykręgowego w trakcie gwałtownego 

zgięcia lub skręcania tułowia. 

b) Struktura błony komórkowej (1 kpl.). 

Model błony komórkowej wykonany z wysokiej jakości tworzywa. Reprezentuje schemat budowy 

błony komórkowej obecnej w każdej żywej komórce roślin i zwierząt, jako dwuwarstwy lipidowej. 

W modelu zaznaczone są części hydrofilowe fosfolipidów („główki") oraz hydrofobowe („ogonki"). 

Ponad to w błonie umieszczone maja być białka integralne oraz peryferyjne i powierzchniowe. 

Model stosowany przy omawianiu budowy, funkcji i powstawania błony komórkowej, a także 

omawiania modelu płynnej mozaiki. Posiada w zestawie podstawę ułatwiającą jego 

przechowywanie oraz prezentację na zajęciach lekcyjnych. 

2) Pracownia fizyczna 

a) Sekrety elektroniki (8 kpl.). 

Każdy komplet, to pełny zestaw (wyposażony w baterie) elementów, pozwalający przeprowadzić 

min. 180 eksperymentów. W zestawie znajdują się np. złączki, brzęczyk, płytka sensora, 

kontaktron, przycisk, wyłącznik, czujnik optyczny, dioda LED, żarówka 2,5V; zasobnik na baterie, 

głośnik, moduł muzyka, moduł alarm, moduł efekty specjalne, silnik, śmigło, magnes oraz 

instrukcja. Zestaw. 

b) Przewodniki z prądem, zestaw (1 kpl). 

Zestaw pozwala zademonstrować wzajemne oddziaływanie równoległych przewodników, 

w których płynie prąd elektryczny w te same lub przeciwne strony. Zestaw składa się z masywnej 

podstawy w kształcie walca, na nóżkach, wystających z podstawy pod kątem ostrym ramion do 

umocowania przewodników, dwóch przewodników i 3 widełkowych przewodów połączeniowych: 

dwóch krótkich i jednego długiego. Przycisk włączający monostabilny zabezpiecza urządzenie 

przed zbyt długim użytkowaniem. 

c) Ferrofluid (2 kpl.) 

Ferrofluid to niezwykła ciecz, która zawiera cząsteczki ferromagnetyczne. Dzięki wysokiej 

wrażliwości na pole magnetycznej wystarczy przyłożyć do niej magnes i obserwować jak jej forma 

dynamicznie się zmienia. Szczelne opakowanie. W zestawie z pipetką i silnym magnesem. 

d) Zestaw do przeprowadzenia doświadczenia Younga (2 kpl.). 

e) Zestaw dydaktyczny do doświadczeń z optyki falowej (1 kpl.). 

Zestaw elementów optycznych i mechanicznych umożliwiający obserwację i łatwe zrozumienie 

fizycznych zasad optyki falowej, aby zwykły sposób nauczania teoretycznego mógł zostać 
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podniesiony na wyższy poziom. Zestaw pomaga w demonstracji zasad optyki falowej, takich jak 

interferencja, dyfrakcja, liniowa polaryzacja światła lub rekonstrukcja hologramu. Wszystkie 

elementy zawierają magnetyczną podstawę montażową. Zestaw zapakowany tak aby umożliwić 

transportu i przechowywanie. 

Zestaw składa się z co najmniej: 

− lasera diodowego 635 nm - Pmax = 1 mW / klasy lasera: 2 zamontowane w regulowanym 

uchwycie, 

− 2 szt. lusterek zamontowanych w regulowanych uchwytach, 

− półprzezroczystego lustra zamontowanego w uchwycie, 

− filtra polaryzacyjnego, 

− soczewki, 

− ekranu obrazu zamontowanego w uchwycie, 

− ekranu maskującego zamontowanego w uchwycie, 

− zestawu struktur dyfrakcyjnych i interferencyjnych, 

− hologramu zamontowany w uchwycie, 

− plastikowej carrycase, 

− zasilacza 100-240V AC / 3V DC, 

− pojemnika na baterie (2x 1.5V AA typ baterii), 

− 2-elementowego uchwytu uniwersalnego, 

− uchwytu filtra polaryzacyjnego lub soczewki, 

− tablicy magnetycznej. 

f) Polaryzatory (3 kpl.) 

Polaryzatory do badania zjawiska polaryzacji światła. 

g) Zasada zachowania momentu pędu (1 kpl). 

Zestaw składa się z nieruchomego, niskiego stojaka o pięciu poziomych nogach, na których 

znajduje się poziome łożysko oraz części obrotowej. Ta z kolei posiada na samym dole kolisty 

podnóżek wykonany z blachy ryflowanej i centralnego słupka, zwieńczonego wygodnym, 

antypoślizgowym siedziskiem. Do zestawu należą również dwie hantle o masie 4 kg każda, 

wykończone tworzywem sztucznym. 

2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień. 

39162000-5 Pomoce naukowe 

3. Okres gwarancji: Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiące. 

III. Planowany termin podpisania umowy. 

Listopad 2020. 

IV. Zamówienia częściowe. 

Zamówienie nie składa się z części. 

V. Informacja o ofercie wariantowej / umowie ramowej / aukcji elektronicznej / przewidywanych 

zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp oraz klauzula informacyjna 

z art. 13 RODO. 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oraz nie nakłada wymogu składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 
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5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane w niniejszym SWZ 

jako „RODO”, Zamawiający informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra 

Wysockiego we Wrocławiu, ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres email: 

inspektor@coreconsulting.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie, przetargu nieograniczonego, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników. 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony 

do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia  

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. 

Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

— Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 

selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
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9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 

oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

VII. Dokumenty składane wraz z ofertą. 

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 

przez zamawiającego, które stanowi potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

2. Ofertę składa się w języku polskim. 

VIII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę. 

3) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby 

oraz numer NIP. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Zawartość oferty. 

Treść Oferty – oświadczenie woli wykonawcy zgodne z treścią SWZ, zawierająca w swojej treści Tabelę 

ceny. 

X. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podstawą do określenia całkowitej ceny ryczałtowej jest cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 

wskazanego w SWZ. 

2. Wykonawca musi uwzględnić w cenie ryczałtowej wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania i ukończenia zamówienia w tym wszystkie wydatki poboczne, wszelkie koszty stałe, zysk, koszty 

ogólne i podobnego rodzaju obciążenia, opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. 

3. Cena Oferty (łącznie z podatkiem VAT) jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczona przez Wykonawcę na 

podstawie jego własnej kalkulacji wartości poszczególnych elementów zryczałtowanych, zawartych 

w niniejszej Tabeli Ceny Oferty. Cenę ryczałtową oferty należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 
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Lp. 
Wyszczególnienie elementów 

zryczałtowanych Forma rozliczenia za 
kompletnie wykonany 

element  

CENA (łącznie 
z podatkiem VAT) 

[PLN] Nazwa (opis) 
1 2 3 4 

1 Symulacja wypadnięcia jądra 
galaretowatego (1 kpl.) 

ryczałt  

2 Struktura błony komórkowej (1 kpl.) ryczałt  
3 Sekrety elektroniki (8 kpl.) ryczałt  
4 Przewodniki z prądem, zestaw (1 kpl) ryczałt  
5 Ferrofluid (2 kpl.) ryczałt  

6 Zestaw do przeprowadzenia 
doświadczenia Younga (2 kpl.) 

ryczałt  

7 Zestaw dydaktyczny do doświadczeń z 
optyki falowej (1 kpl.) 

ryczałt  

8 Polaryzatory (3 kpl.) ryczałt  

9 Zasada zachowania momentu pędu (1 
kpl) 

ryczałt  

CENA OGÓŁEM (łącznie z podatkiem VAT):  
 

4. Tabela Ceny Oferty jest treścią oferty i musi być załączona do oferty. Oznacza to, że nie można Tabeli 

Ceny Oferty uzupełniać ani dostarczać po terminie składania ofert. Brak w ofercie Tabeli Ceny Oferty 

powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. 

5. Jeżeli zaoferowana cena, lub istotne części składowe ceny, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień mających wpływ na wysokość 

ceny, lub jej istotnych części składowych. 

6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. 

2. Jeżeli z treści oferty nie będzie jednoznacznie wynikało spełnienie zapisów kryterium pozacenowego, to 

Wykonawca otrzyma 0 pkt za dane kryterium pozacenowe. 

3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 

punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą 

ceną. 

5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena – P(C) – waga 60%, 

2) Okres gwarancji – P(G) – waga 40%. 

6. Zasady oceny za kryterium „Cena” – P(C). 

Punkty za kryterium „Cena" – maksymalnie 60 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób: 
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Pi(C) = 
C of, min 

x 60 
C of, bad 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; 

C of, min najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych 

i nieodrzuconych ofert; 

C of, bad cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT). 

7. Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji” – P(G) 

Punkty za kryterium „Okres gwarancji " – maksymalnie 40 pkt – zostaną przyznane w następujący 

sposób: 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca okres gwarancji min. 24 miesiące. 

Za okres gwarancji do 36 miesięcy: 5 pkt 

Za okres gwarancji od 36 miesięcy (włącznie) do 60 miesięcy: 10 pkt 

Za okres gwarancji od 60 miesięcy (włącznie) wzwyż: 40 pkt. 

Oferta z zaoferowanym okresem gwarancji, mniej niż minimalnie wymagane 24 miesiące (<24 miesięcy), 

zostanie odrzucona, gdyż treść oferty nie będzie odpowiadała treści specyfikacji warunków zamówienia. 

UWAGA: Jeżeli z treści oferty nie będzie jednoznacznie wynikało spełnienie zapisów kryterium pozacenowego, to 

Wykonawca otrzyma 0 pkt za dane kryterium pozacenowe. 

4. Ostateczna ocena punktowa: 

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z działania: 

Pi = Pi (C) + Pi (G) 
gdzie: 

Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"; 

Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”. 

Pi (G) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Okres gwarancji” 

XII. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIV. Wykaz załączników do niniejszych SWZ 

Załącznikiem do niniejszej SWZ jest „Przykładowy wzór oferty”. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Wykonawca: ……………………………………………………………… 

 

 

 

NIP ………………………………………………………………; REGON ……………………………………………………………… 

 

OFERTA 
w postępowaniu na dostawę wyposażenia 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego 

ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław 

działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 

Miejsce dostaw: 

Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław 

 
2. WYKONAWCA 

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

(przy ofercie wspólnej podać Wykonawców składających ofertę wspólną oraz Pełnomocnika): 

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

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

e-mail: ……………………………………………… fax: ……………………………………………… 

 
3. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: 

Imię …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………… fax: ……………………………………………… 

 

4. OFERTA 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego przez Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. 

mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław, na dostawę wyposażenia, oświadczam co następuje: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania. 

2. Akceptuje/my w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

gwarantuje/my wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz 

jej zmian. 

3. Zobowiązuję/emy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą, w sposób wyznaczony przez Zamawiającego. 
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4.1 KRYTERIA OCENY OFERT: 

1) Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

cena oferty (łącznie z podatkiem VAT): ……………………………………………… 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

co potwierdza poniższa Tabela Ceny: 

Lp. 
Wyszczególnienie elementów 

zryczałtowanych Forma rozliczenia za 
kompletnie wykonany 

element  

CENA (łącznie 
z podatkiem VAT) 

[PLN] Nazwa (opis) 
1 2 3 4 

1 Symulacja wypadnięcia jądra 
galaretowatego (1 kpl.) 

ryczałt  

2 Struktura błony komórkowej (1 kpl.) ryczałt  
3 Sekrety elektroniki (8 kpl.) ryczałt  
4 Przewodniki z prądem, zestaw (1 kpl) ryczałt  
5 Ferrofluid (2 kpl.) ryczałt  

6 Zestaw do przeprowadzenia 
doświadczenia Younga (2 kpl.) 

ryczałt  

7 Zestaw dydaktyczny do doświadczeń z 
optyki falowej (1 kpl.) 

ryczałt  

8 Polaryzatory (3 kpl.) ryczałt  

9 Zasada zachowania momentu pędu (1 
kpl) 

ryczałt  

CENA OGÓŁEM (łącznie z podatkiem VAT):  
 

2) Podana cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania umowy. 

3) Celem możliwości oceny naszej oferty w kryterium: „Okres gwarancji” oświadczamy, że oferujemy okres 

gwarancji równy: ………… miesięcy (słownie: ………………………………………………………… miesięcy). 

4.2 POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA 

1) Jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

2) Oświadczamy, że wybór oferty1: 

 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego VAT. 

 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego VAT, i wskazuję: 

a) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania: ………………………………………………………, 

Wartość towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania bez kwoty podatku: ……………………………………………………… 

b) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania: ………………………………………………………, 

Wartość towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania bez kwoty podatku: ……………………………………………………… 

 
1  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
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3) Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego 

zamówienia. 

4) Oświadczam, że: 

1) wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

2) Oświadczam, że stosuje środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych 

osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 
 
 
 
 

(miejsce, data)  (podpis przedstawiciela upoważnionego  
do reprezentacji Wykonawcy) 

Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 
2  W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (Zamawiający usunie treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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