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Sporządzono na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości do 30000 euro w Szkole Podstawowej nr 212 w Łodzi 

 
   

 
 

ZAPYTANIE CENOWE nr 1/03/2021/SP212/P 
 

Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U.2021.305), 
Ustawy z 11.09.2019 r. – prawo zamówień publicznych (tekst Dz.U. 2019. z roku 2019) zwracamy się  
z zapytaniem cenowym na doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 212 przy  
MOS nr 3 w Łodzi w ramach projektu pn.: „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: 
RPLD.11.01.02-10-0096/18-00. 
 

1. Zamawiający:     
Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi 
ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź, tel.: (42) 633 14 85, e-mail: sp212.projekt@poczta.fm 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa 

nie przekracza kwoty 130 000 złotych tj. zgodnie z art. 2, ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 z roku 2019) prowadzone jest w formie rozeznania rynku, w ramach 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni przyrodniczej 
w Szkole Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi w ramach projektu pn. : „Wsparcie, rozwój, 
szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0096/18-00. 

 
Przedmiot zamówienia składa się z następujących części i elementów: 
Część I: Teleskop -  1 szt. 
Część II: Zestaw preparatów biologicznych – 1 zestaw (100 szt.) 
Część III:  

1. Zestaw magnesów sztabkowych – 10 szt. 
2. Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi – 15 szt. 
3. Magnes neodymowy – 15 szt. 
4. Waga szalkowa z odważnikami – 5 szt. 

Część IV: Komplet 5 szkieletów – 1 szt. 
Część V:  

1. Listwa zasilająca – 5 szt.  
2. Czajnik elektryczny – 1 szt. 
3. Ładowarka do baterii – 3 szt.  

Część VI: 
1. Zestaw soczewek – 7 szt. 
2. Pryzmat – 15 szt. 
3. Zestaw optyczny – krążek Newtona – 7 szt. 
4. Zestaw cylindrów – 7 szt. 

Łódź, 31.03.2021 
………………………………………………………………….. 

data i miejsce sporządzenia 
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5. Pudełko do obserwacji owadów – 30 szt. 
6. Lusterko płaskie, podwójne, rozkładane – 15 szt. 

Część VII: Terrarium – 1 szt. 
Część VIII: Mały palnik Bunsena na gaz – 1 szt. 
Część IX: Przenośny zestaw do badania wody – 5 szt. 
Część X: Fantom dziecięcy ratowniczy – 1 szt. 
Część XI: Wentylator biurkowy – 7 szt. 
Część XII: Płyta grzejna/ kuchnia nastawna – 1 szt. 
Część XIII: Lodówka z zamrażalnikiem – 1 szt. 
Część XIV: 

1. Termos – 5 szt. 
2. Łopata – 15 szt. 
3. Saperka składana – 5 szt.  
4. Lornetka 10 x 50 mm – 15 szt. 

Część XV: 
1. Metale i stopy – 5 szt. 
2. Pojemnik próżniowy w pompką – 15 szt. 
3. Zestaw kostek o różnej objętości i masie – 1 szt. 

Część XVI: 
1. Kolba stożkowa – 20 szt. 
2. Zlewka duża szklana 250 ml – 50 szt. 
3. Zlewka duża szklana o pojemności minimalnej 450 ml – 20 szt. 
4. Suszarka na szkło laboratoryjne – 1 szt. 
5. Płyta ociekowa – 1 szt. 
6. Rękawiczki lateksowe – 5 op. 

Część XVII: 
1. Przewodnik do rozpoznawania drzew – 5 szt. 
2. Atlas pogody – 5 szt. 
3. Atlas owadów – 5 szt. 
4. Mały atlas anatomiczny – 15 szt. 
5. Przewodnik do rozpoznawania gwiazd -  8 szt. 
6. Atlas grzybów – 5 szt. 
7. Atlas zwierząt chronionych w Polsce – 5 szt. 
8. Atlas roślin chronionych w Polsce – 5 szt. 

Część XVIII: 
1. Zestaw areometrów – 1 szt. 
2. Stetoskop – 7 szt. 
3. Ciśnieniomierz – 5 szt. 
4. Barometr – 5 szt. 
5. Moździerz z tłuczkiem – 15 szt. 

Część XIX: Grzejnik olejowy – 1 szt. 
Część XX: Uniwersalny miernik cyfrowy wielkości elektrycznych – 15 szt. 
Część XXI: Zestaw klocków – 4 szt. 
Część XXII: Zestaw kostek – 7 szt. 
Część XXIII: Urządzenie Odtwarzacz CD z głośnikami  - 2 szt. 

 
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej. 
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  
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39162100-6 - pomoce dydaktyczne; 
39162110-9 - sprzęt dydaktyczny; 
39162000-5 - pomoce naukowe; 
31710000-6 - sprzęt elektroniczny; 
37524100-8 - gry edukacyjne; 

 
Opis przedmiotu zamówienia:  
 

 
Nazwa przedmiotu/ wymagania minimalne 

 

CZĘŚĆ I 

 
Teleskop -  1szt. 

 
Dane techniczne: 

 Układ optyczny: Newton (reflektor) 

 Min. średnica zwierciadła: 153 mm 

 Min długość ogniskowej: 1200 mm 

 Światłosiła: f/7,84 

 Montaż: Dobsona, azymutalny 

 Waga tuby optycznej: ok 6 kg 

 Waga montażu: 12 kg 

 Min. długość i szerokość tuby optycznej: 114 cm / 18 cm 
 

CZĘŚĆ II 

Zestaw preparatów biologicznych - 1 zestaw (100 szt.) 
 

Zestaw min. 100 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w drewniane 
pudełko. Zestaw powinien zawierać zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. 

 

CZĘŚĆ III 

1. Zestaw magnesów sztabkowych – 10 szt. 
Zestaw dwóch silnych magnesów zatopionych w plastiku. Bieguny powinny być oznaczone 
za pomocą czerwonego i niebieskiego koloru oraz za pomocą liter ( N i S ). 
Wymiary min.:  13 x 4 x 1 cm. 
 

2. Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi – 15 szt. 
Pudełko z opiłkami ferromagentycznymi (min. średnica 70mm) 
 

3. Magnes neodymowy – 15 szt. 
Magnesy neodymowe w kształcie walca o min. średnicy 10 mm i min. wysokości 3 mm.  
Zestaw powinien zawierać min. 10 szt. 
 

4. Waga szalkowa z odważnikami – 5 szt. 
Tradycyjna waga z szalkami, do demonstracji pojęcia: ilości, wagi, objętości. 
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Waga powinna posiadać zdejmowane szalki, dzięki której można w łatwy sposób 
zademonstrować pojęcie ilości, wagi, objętości.  

 

CZĘŚĆ IV 

Komplet 5 szkieletów  -  1 szt. 
Zestaw profesjonalnych pomocy dydaktycznych powinien składać się z: 

 Szkieletu ryby 

 Szkieletu płaza 

 Szkieletu gada 

 Szkieletu ptaka 

 Szkieletu ssaka 
Szkielety powinny być umieszczone na podstawie i posiadać osłonę z tworzywa sztucznego. 

CZĘŚĆ V 

1. Listwa zasilająca – 5 szt.  

 Długość min.: 1.5 m 

 Liczba gniazd: min. 5 szt. 

 Maksymalne obciążenie [W] 2300 

 Wyłącznik 

 Filtr Przeciwprzepięciowy 
 

2. Czajnik elektryczny – 1 szt. 

 Pojemność: min. 1.7 l 

 Moc grzałki [W): min 2000 

 Wykonanie stal nierdzewna 

 Regulacja temperatury 
 

3. Ładowarka do baterii – 3 szt.  

 typ AA R6 oraz AAA R03 Ni-MH 
 

CZĘŚĆ VI 

 
1. Zestaw soczewek – 7 szt. 

Zestaw powinien składać się z: 

 6 szklanych soczewek o śr. 50 mm każda, 

 drewnianego stojaka pozwalającego na stabilne umieszczenie soczewki w trakcie 
prezentacji 

 zamykanego pudełka z przegródkami do przechowywania soczewek. 
 

2. Pryzmat – 15 szt. 
Szklany pryzmat równoboczny do badania zjawisk optycznych. 
Minimalne wymiary: przekrój równoboczny - bok 25 mm, dł. 50 mm. 

 
3. Zestaw optyczny – krążek Newtona – 7 szt. 

Krążek barw Newtona na podstawie. 
Przyrząd powinien być wprawiany w ruch ręcznie za pomocą wirownicy z korbką.  
Średnica krążka: ok. 17 cm. 
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4. Zestaw cylindrów – 7 szt. 
Zestaw 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i ich stopów np. miedź, ołów, mosiądz, 
cynk, żelazo. Cylindry powinny posiadać jednakowy ciężar i średnicę – dzięki czemu idealnie 
nadają się do omawiania  zależności między masą, objętością i gęstością.  

 
5. Pudełko do obserwacji owadów – 30 szt. 

Pojemniczek z przykrywką ze szkłem powiększającym. 
Materiał: tworzywo sztuczne. 

6. Lusterko płaskie, podwójne, rozkładane – 15 szt. 
 

CZĘŚĆ VII 

Terrarium – 1 szt. 

 Wymiary min.: ok: 40 x 25 x 25 cm,  

 Pojemność: 25L 

 Grubość szkła: 4 mm (szkło typu float). 
 

CZĘŚĆ VIII 

Mały palnik Bunsena na gaz - 1szt. 

 gwint śrubowy euro, 

 precyzyjna regulacja umożliwiająca dokładne ustawienie płomienia (temp. 
płomienia do 1700 st. C) 

 w komplecie 1 kartusz (skład 30% propan, 70% butan). 
 

CZĘŚĆ IX 

Przenośny zestaw do badania wody – 5 szt. 
Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania min. 100 badań (testów) 
każdego wskaźnika (razem min. 500 testów) i określenia następujących wskaźników jakości wody: 
1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, 2) zasadowość, 3) kwasowość, 4) poziom dwutlenku 
węgla, 5) twardość wody. W skład zestawu powinna wejść: 

 przenośna walizka z tworzywa sztucznego,  

 wodoszczelny elektroniczny tester pH (z elektrodą i wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym, 700 godzin ciągłego użytkowania) z kompletem roztworów 
buforowych,  

 pojemniki kalibrowane z pokrywką o różnych pojemnościach, 

 butelka szklana z korkiem,  

 strzykawka kalibrowana wraz z końcówkami. 
 

CZĘŚĆ X 

Fantom dziecięcy ratowniczy – 1 szt. 
Manekin do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ze wskaźnikiem diodowym oraz do 
usuwania ciał obcych z dróg oddechowych z torsem dziecka. W skład zestawu powinny wejść: 
manekin ze wskaźnikiem diodowym, torba transportowa/mata treningowa,  wymienne drogi 
oddechowe, instrukcja obsługi. 

 

CZĘŚĆ XI 

Wentylator biurkowy – 7 szt. 
Wentylator biurkowy zasilany portem USB. 
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CZĘŚĆ XII 

Płyta grzejna/ kuchnia nastawna – 1 szt. 

 Napięcie zasilania: 230 V  

 Moc: min. 1800 W  

 Rodzaj urządzenia: elektryczne  

 Pola grzewcze: 1 pole indukcyjne  

 Wykonanie ceramiczne 

CZĘŚĆ XIII 

Lodówka z zamrażalnikiem – 1 szt. 

 Klasa energetyczna: A+ 

 Pojemność użytkowa chłodziarki: min 80 l 

 Pojemność użytkowa zamrażarki: min. 10 litrów 

 Poziom hałasu: max. 40 dB 

CZĘŚĆ XIV 

1. Termos – 5 szt. 
Termos ze stali nierdzewnej o pojemności 1 litr. 
 

2. Łopata – 15 szt. 

 minimalna długość trzonka: 113 cm 

 materiał: stal hartowana, tworzywo sztuczne 
 

3. Saperka składana – 5 szt.  

 stal nierdzewna 

 min. wymiary głowni: 12 x 10 cm 
 

4. Lornetka 10 x 50 mm – 15 szt. 
W skład zestawu  powinna wejść: 

 lornetka, 

 pokrowiec, 

 pasek do zawieszenia na szyi, 

 ściereczka do optyki, 

 osłony na obiektywy oraz okulary. 
 

CZĘŚĆ XV 

1. Metale i stopy – 5 szt. 
Zbiór próbek metali i ich stopów do demonstracji oraz analizy w pracowni przyrodniczej 
i chemicznej.  

 
2. Pojemnik próżniowy w pompką – 15 szt. 

Zestaw złożony z hermetycznego  pojemnika  i pompki ręcznej służącej do wyciągnięcia 
powietrza z komory. Elementy wykonane z tworzywa sztucznego. 

 
3. Zestaw kostek o różnej objętości i masie – 1 szt. 

Zestaw siedmiu kostek służących do określania gęstości poprzez ważenie. Przykładowe  
materiały z których powinny być wykonane kostki: aluminium (Al), cynk (Zn), żelazo (Fe), 
miedź (Cu), mosiądz (Ms). 
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CZĘŚĆ XVI 

1. Kolba stożkowa – 20 szt. 

 Kolba stożkowa z wąską szyją 

 Pojemność 500 ml. 
 
2. Zlewka duża szklana 250 ml – 50 szt. 
3. Zlewka duża szklana o pojemności minimalnej 450 ml – 20 szt. 
4. Suszarka na szkło laboratoryjne – 1 szt. 

 wykonanie: stal z powłoką z tworzywa sztucznego, 

 min. 32 stanowiska 
5. Płyta ociekowa – 1 szt. 

Płyta wykonana z polistyrenu. W dolnej części powinien znajdować się zbiorniczek 
zamknięty korkiem, zapobiegający wylaniu się pozostałości. Płyta powinna posiadać min. 72 
miejsca (zdejmowane kołki (w zestawie). 

6. Rękawiczki lateksowe – 5 op. 
 

CZĘŚĆ XVII 

1. Przewodnik do rozpoznawania drzew – 5 szt. 
2. Atlas pogody – 5 szt. 

Zagadnienia tematyczne: 

 zjawiska zachodzące w atmosferze i ich przyczyny 

 rodzaje chmur, wiatrów, metody przewidywania pogody,  

 sposoby korzystania z ogólnie dostępnych danych obserwacyjnych i 
prognostycznych 

 ekstremalne zjawiska pogodowe 
3. Atlas owadów – 5 szt. 
4. Mały atlas anatomiczny – 15 szt. 
5. Przewodnik do rozpoznawania gwiazd – 8 szt.  
6. Atlas grzybów – 5 szt. 
7. Atlas zwierząt chronionych w Polsce – 5 szt. 
8. Atlas roślin chronionych w Polsce – 5 szt. 

 

  CZĘŚĆ XVIII 

1. Zestaw areometrów – 1 szt. 
Zestaw precyzyjnych aerometrów szklanych do mierzenia gęstości cieczy. Zestaw powinien 
składać się 5 aerometrów w zakresach od 0,700  do 1,200 g/cm³, długość całkowita od 18 
cm do 30 cm. 

 
2. Stetoskop – 7 szt. 
3. Ciśnieniomierz – 5 szt.  

Typ: naramienny, automatyczny 
Pamięć pomiarów: tak 
Zapamiętanie daty i czasu pomiaru: tak 
Liczba zapamiętanych pomiarów dla użytkownika: min. 1 
Pomiar pulsu: tak 
Zakres pomiarów ciśnienia: min. 0 - 299 mmHg 
Zakres pomiarów pulsu: min. 40 - 180 uderzeń na minutę 
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Dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg 
Dokładność pomiaru pulsu: +/- 5 %  
 

4. Barometr – 5 szt. 

 zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa 

 dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa 

 średnica tarczy ok 7 cm 
 

5. Moździerz z tłuczkiem – 15 szt. 

 porcelanowy moździerz z wylewem.  

 min. pojemność 60 ml 
 

CZĘŚĆ XIX 

Grzejnik olejowy – 1 szt. 

 max moc 2400 W 

 zabezpieczenie przed przegrzaniem 

 elektryczny z regulowaną temperaturą  

 regulowany termostat 
 

CZĘŚĆ XX 

Uniwersalny miernik cyfrowy wielkości elektrycznych – 15 szt. 
Urządzenie do pomiaru różnych wielkości fizycznych, takich jak: temperatura, częstotliwość, 
napięcie i natężenie prądu stałego i przemiennego, rezystancja/opór i pojemność elektryczna 
przedmiotu, przez który płynie prąd. Zestaw powinien zawierać: 
• cyfrowy miernik uniwersalny, 
• zestaw przewodów, 
• instrukcję obsługi. 
 

CZĘŚĆ XXI 

Zestaw klocków – 4 szt. 
Klocki o wym. ok. 1 x 1 x 1 cm, każdy zestaw zaw. min. 1000 szt. 

CZĘŚĆ XXII 

Zestaw kostek – 7 szt.   
Zestaw kostek posiadających możliwość łączenia ich ze sobą.  
Do budowania oraz zabaw matematycznych.  
Min. 100 kostek w zestawie, min. 10 kolorów, wym. ok. 2 x 2 cm 

CZĘŚĆ XXIII 

Urządzenie Odtwarzacz CD z głośnikami – 2 szt. 

 Odtwarzacz płyt: CD 

 Sposób umieszczania płyty: szuflada sterowana elektrycznie 

 Odtwarzanie płyt: CD-Audio, CD-R/RW 

 Obsługiwane formaty audio: MP3 

 Radio: analogowe z pamięcią, FM (UKF) , Pamięć stacji min. 10     

 Moc znamionowa RMS min. 2 x 30 W 

 Typ kolumn: 2-drożny bass reflex 

 Korektor dźwięku (Equalizer): tak 

 Bluetooth: tak 
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 Wbudowany zegar: tak 

 Włącznik / Wyłącznik czasowy: tak / tak 

 Funkcje dodatkowe : budzik, cyfrowa korekcja dźwięku (DSC), ładowanie przez port USB, 
USB - muzyka 

 Złącze USB  tak 
 

 
4. Miejsce i termin realizacji umowy 
4.1 Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi, ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź 
4.2 Termin dostawy: najpóźniej do 25 dni od dnia podpisania umowy (w godzinach pracy placówki). 
4.3 Umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do zakończenia okresu gwarancji na dostarczony 

sprzęt udzielonej przez Wykonawcę. 
 
 

5. Kryteria oceny ofert i informacja o wagach: 
Kryterium a: Cena: 70%  
Kryterium b: Termin dostawy od dnia podpisania umowy: 30% 
 
 

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  
6.1 Zamawiający dokona oceny i porównania ofert w oparciu o następujące kryteria: 

6.1.1 Cena brutto oferty (70%) , max. 70 pkt X = (A : B) x 70 pkt, gdzie: A – najniższa cena wśród 
złożonych ofert, B – cena oferty ocenianej 

6.1.2. Termin dostawy od dnia podpisania umowy: 30%, max. 30 pkt  

 Do 10 dni od daty podpisania umowy – 30 pkt.  

 Od 11 do 15 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt.  

 Powyżej 15 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt. 
 

6.2 Oferta może uzyskać max. 100 pkt. 
6.3 Ocena spełnienia kryteriów a i b będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów. 
6.4 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu 

o ustalone wyżej kryteria.  
6.5 W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą ocenę, Zamawiający 

wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe od ceny pierwotnej. 

6.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana jest 
rażąco niska, tj. niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 

 
 

7. Zasady wyliczania ceny. 
7.1. Cenę oferty należy wpisać na Formularzu cenowym. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.  
7.2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu cenowym.  
7.3. Brak wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian 

w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty.  
7.4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie  

i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania 
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przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki  
i opłaty, a w szczególności podatek VAT.  

7.5. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie 
zamówienia, a  szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu 
cenowym.  

7.6. Cena podana w formularzu cenowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc 
po przecinku.  

7.7. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług.  

 
 

8. Pozostałe warunki zamówienia: 
8.1. Zamawiający dopuszcza przygotowywanie ofert częściowych. Zamawiający może złożyć ofertę 

na jedną lub więcej części. 
8.2. Oferta musi zawierać cenę oferty netto i brutto. 
8.3. Podana w ofercie cena winna uwzględniać dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego.  
8.4. Składający ofertę winien posiadać doświadczenie w realizacji usług zbieżnych z przedmiotem 

zamówienia i  udokumentować realizację dwóch umów o min. wartości  5 000,00 zł każda, 
dołączając do oferty odpowiednie rekomendacje. Faktura nie stanowi rekomendacji. 

8.5. Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych  
z zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania cenowego pn.: „Oświadczenie o braku powiązań 
osobowych i kapitałowych”) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 
– Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”). 

8.6. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności  
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania 
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego 
rejestru albo aktualne zaświadczenie o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do innych rejestrów bądź ewidencji warunkujących realizację 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien przedstawić także te dokumenty rejestracyjne.  

8.7. Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę:  
8.7.1. terminów realizacji poszczególnych zadań ustalonych z zamawiającym,  
8.7.2. nienależytej staranności i rzetelność w realizacji poszczególnych zadań.  

8.8. Termin składania ofert: 13/04/2021 r. do godz. 12.00 
8.9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wniesione po terminie Zamawiający 

pozostawia w dokumentacji projektowej bez informowania o tym fakcie Wykonawcy.  
8.10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie 
przygotowane, opieczętowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona 
określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

8.11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem https://bip.mos3.uml.lodz.pl/, a także drogą 
elektroniczną na adres email podany przez Oferenta w Formularzu cenowym.  

8.12. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących niniejszego postępowania. 
Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści Zapytania cenowego prosimy kierować na 
adres email: sp212.projekt@poczta.fm. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 

mailto:sp212.projekt@poczta.fm


   
 
 
 

 
Szkoła Podstawowa nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi 
ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź 
tel.: (42) 633 14 85, e-mail: sp212.projekt@poczta.fm 
 

Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania cenowego wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, tj. do dn. 
08.04.2021r. do godz. 12:00. 
 

 
9. Sposób przygotowania ofert: 

9.1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz cenowy” (załącznik nr 1 do zapytania 
cenowego)  

9.2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.  
9.3. Integralną część oferty stanowią także oświadczenia – załącznik nr 2 i 3, a także załączone 

poświadczenie Wykonawcy dot. realizacji dostawy wymienionej w pkt. 8.4 wraz  
z rekomendacjami. Brak któregokolwiek z  wymaganych powyżej dokumentów będzie 
skutkował odrzuceniem oferty.  

9.4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  
9.5. Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie 

cenowe nr 1/03/2021/SP212/P”), drogą elektroniczną na adres e-mail: 
sp212.projekt@poczta.fm, bądź osobiście w siedzibie Szkole Podstawowej nr 212 przy MOS nr 
3 w Łodzi, ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź (aktualnie Sekretariat Szkoły pracuje w formie 
dyżurów). Zamawiający zastrzega, że w związku możliwością ograniczenia godzin pracy Szkoły, 
złożenie oferty w formie pisemnej może być utrudnione. Wykonawca decydujący się na tę 
formę przyjmuje powyższe do wiadomości. Wykonawca zobowiązany jest więc do 
wcześniejszego kontaktu telefonicznego, celem potwierdzenia godzin pracy Placówki w danym 
dniu. 
 
 

…………………………………………………….. 
Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 212 przy 
MOS nr 3 w Łodzi 

Katarzyna Wolska – Kumosińska 
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