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ZAPYTANIE O CENĘ – szacowanie wartości zamówienia 

 

 

na dostawę sprzętu elektronicznego do Przedszkola Niepublicznego TWP w Szczecinie ZIARENKO-ul. Jana Pawła II 61a w 

Gminie Bielice, powiat Pyrzyce w ramach projektu „Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie ZIARENKO”. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2014-2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej. 

 

Zamawiający: 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie  
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@twp.szczecin.pl 
Strona internetowa:www.twp.szczecin.pl  
Numer telefonu: 91 44 80 021; 
tel./fax: 91 44 89 105;  

 

I.  Termin składania ofert: 

     Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie: 

                 do dnia 27 czerwca 2020 roku do 10:00 pocztą elektroniczną na adres:                            
mdrewniok@twp.szczecin.pl lub osobiście do biura Potulicka 16 w Szczecinie w godzinach 8.00-16.00. 
Ogłoszenie zamieszczone zostało na stronie WWW Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie. Nie 
dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

II. Opis zapytania: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem oraz przeszkoleniem z obsługi 

urządzeń wyszczególnionych poniżej: 

Nazwa Ilość Specyfikacja 

Płyta indukcyjna 

1 

Rodzaj: pod zabudowę 
 
Wysokość: 51 mm 
Szerokość: 592 mm 
Głębokość: 522 mm 
Kolor płyty: Czarny 
Ilość pól grzejnych: 4 
Łączenie pól grzejnych: Tak 
 
Pole 1 
Moc [W]: 1800 
Średnica [mm]: 180 
Pole 2 
Moc [W]: 1800 
Średnica [mm]: 180 
Pole 3 
Moc [W]: 1400 
Średnica [mm]: 145 
Pole 4 
Moc [W]: 2200 
Średnica [mm]: 210 
 
Moc całkowita [W]: 7400 
 
Sterowanie: Elektroniczne 
Funkcje dodatkowe: Timer 
Ilość stopni mocy: min. 17 
Rodzaj zasilania: Multi-fazowa (230V lub 400V) 

Piekarnik 
elektryczny 

1 

Rodzaj: pod zabudowę 
 
Wysokość: 595 mm 
Szerokość: 594 mm 
Głębokość: 548 mm 
Kolor: Stalowo-czarny 
 
Moc przyłączeniowa [kW]= 3.68 
Rodzaj zasilania: 220-240 V 
Zużycie energii przy grzaniu konwencjonalnym (kWh): 0.88 

mailto:kancelaria@kamilzbroja.eu
http://www.twp.szczecin.pl/
mailto:mdrewniok@twp.szczecin.pl
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Zużycie energii przy grzaniu wymuszonego obiegu powietrza (kWh): 0.69 
 
Pojemność piekarnika: min. 70 l 
Komunikacja: Lampki kontrolne, Wskaźnik zamknięcia drzwi, Wyświetlacz, 
Zegar 
Liczba programów automatycznych: 7 
Rodzaje funkcji: Ogrzewanie dolne, Ogrzewanie górne, Ogrzewanie górne i 
dolne, Pieczenie w niskiej temperaturze, Podgrzewanie, Podtrzymywanie 
ciepła, Rozmrażanie, Rożen obrotowy 
Grill (opiekacz): Tak 
Termoobieg: Tak 
Prowadnice: Drabinkowe 
Oświetlenie wnętrza: Tak 
Funkcje dodatkowe: Czyszczenie piekarnika, EcoClean Direct 
Zabezpieczenia: Blokada drzwi przed dziećmi, przed przegrzaniem, Wyłącznik 
bezpieczeństwa 
Załączone wyposażenie, 1 blacha, 1 brytfanna, Ruszt 

Zmywarka z 
wyparzarką 

1 

sterownie elektromechaniczne 
przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 
maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm 
cykl mycia 120s, 180s 
pompa zrzutowa oraz pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach) 
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory: tak 
min. 2 pary ramion myjąco-płuczących 
zużycie wody max. 2,5 l/cykl 
min. 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce 
urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody 
płyn do mycia i nabłyszczania 
moc grzałki komory min. 2 kW 
moc grzałki bojlera min. 3 kW 
wysokość komory wsadowej min. 370 mm 
Szerokość max. 570 mm 
Głębokość max. 670 mm 
Wysokość max. 840 mm 
Napięcie (V) 230/400 
Wyparzanie w temp. min 85°C 
Materiał wykonania: stal nierdzewna 

Odkurzacz 

1 

Moc silnika: min. 900 W 
Poziom hałasu: max 80 dB 
Kolor: czarny 
Worek: jednorazowy 
Rodzaj filtrów: antyalergiczny, filtr piankowy 
Pojemność worka/pojemnika: min. 3 l 
Długość przewodu: min. 6 m 
Konstrukcja: gumowe kółka, rura metalowa, teleskopowa dwuczęściowa 
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Pralko-Suszarka 

1 

Rodzaj: pralko-suszarka 
Typ konstrukcji: wolnostojąca 
Bezpieczeństwo użytkowania: Blokada przed dziećmi 
Opóźnienie startu pracy: Tak 
Rodzaj suszarki: Kondensacyjna 
Silnik inwerterowy: Tak 
Sterowanie smartfonem: Tak 
Klasa prania: A 
Klasa wirowania: B 
Klasa energetyczna: B 
Dobór wody do wielkości załadunku: Automatyczny 
Poziom hałasu pranie [dB]: max. 57 
Poziom hałasu suszenie [dB]: max. 73 
Wielkość załadunku - pranie [kg]: 7 
Wielkość załadunku - suszenie [kg]: 4 
Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: 1200 
Regulacja prędkości wirowania: Tak 
Wysokość [cm]: 85 
Głębokość [cm]: 45 
Szerokość [cm]: 60 
Zużycie prądu pranie [kWh/cykl]: 1.02 
Zużycie prądu pranie z suszeniem [kWh/cykl]: 5.67 
Zużycie wody pranie [l]: 80 
Zużycie wody pranie z suszeniem [l]: 125 

Telewizor 

3 

rozdzielczość nominalna min. 3840 x 2160 (4K Ultra HD) 
przekątna ekranu min. 50 cali 
HDR: tak  
Smart TV: tak  
moc głośników min. 20 W  

ilość kanałów 2.0 szt.  
funkcje Smart: przeglądarka internetowa 
Wi-Fi: tak 
liczba złącz HDMI min. 3 
liczba złącz USB min. 2 
Common Interface (CI) min. 1 
cyfrowe wyjście optyczne min. 1 
LAN min. 1 
tuner DVB-C (cyfrowy kablowy): tak 
tuner DVB-S2 (cyfrowy satelitarny) tak 
tuner DVB-T2 (cyfrowy naziemny) tak 
szerokość max. 1125 mm  
wysokość max. 730 mm  
głębokość max. 265 mm  
waga bez podstawy max. 14 kg 

Radioodtwarzacz 

3 

Moc wyjściowa: min. 4 W 
Ilość głośników: 2 
Czytnik płyt: tak 
Czytnik USB: tak 
Tuner radiowy: tak 
Pasma radiowe: FM 
Pamięć stacji: min. 20 
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Laptop 

18 

Przekątna ekranu 15.6 cali 
rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli  
Powłoka ekranu: matowa 
model procesora osiągający wynik min. 4020 pkt w rankingu PassMark 
https://www.cpubenchmark.net/ 
Dysk twardy SSD min. 512 GB  
wielkość pamięci RAM min. 8 GB  
Właściwości klawiatury: wydzielona klawiatura numeryczna 
min. 1 x wyjście HDMI  
min. 1 x USB 3.1  
min. 2 x USB 

LAN 1 Gbps  
WiFi IEEE 802.11ac  
czytnik kart pamięci SD  
Pojemność akumulatora: min. 3200 mAh 
kamera HD 
waga max. 1.9 kg  
system operacyjny Windows lub równorzędny 

Oprogramowanie 
Office 15 Oprogramowanie Office 2019 licencja dożywotnia 

Oprogramowanie 
antywirusowe 

15 

Funkcje:  
 
Ochrona przed wirusami, oprogramowaniem typu ransomware oraz innymi 
atakami. 
Funkcja ochrony przed atakami w sieci Web ostrzega przed niebezpiecznymi 
witrynami pobieranymi plikami, a także chroni przed próbami wyłudzenia 
informacji. 
Zapora sieciowa uniemożliwia hakerom i złośliwemu oprogramowaniu 
przedostanie się do komputera ofiary, blokując dostęp do niebezpiecznej 
aktywności. 
Funkcja szyfrowania plików uniemożliwia dostęp do osobistych dokumentów 
osobom nieuprawnionym. 
Ostrzeganie przed niebezpiecznymi witrynami i pobieranymi plikami, a także 
chronienie przed próbami wyłudzenia informacji.  
Wyświetlanie oceny wyników wyszukiwania, sprawdza aktywność zapory 
sieciowej i ochrony antywirusowej, skanowanie pobierane pliki i ostrzeganie w 
przypadku wykrycia zagrożeń. 
Chronienie tożsamość i prywatność użytkownika, umożliwiając trwałe 
usunięcie z komputera ważnych plików. 
Pomaganie utrzymać płynne działanie komputera, usuwając pliki cookie i 

plików tymczasowych. 
Kontrolowanie aktualność systemu Windows i zainstalowanych programów. 

Projektor 
Multimedialny 

3 

Jasność źródła światła: 3500 lm 
Rozdzielczość: min FullHD (1.920 x 1.080) 
Żywotność źródła światła: min. 5000 (tryb normalny) / 20000 (tryb 
SuperECO) 
Kontrast: min. 12000:1 
Moc/źródło światła: min. 205 W 
Zużycie energii: max. 300W 
Szerokość obrazu: 0,66 - 6,64 m 
Odległość od ekranu: 1-10.98 m 
Wejścia wideo: min. 2 x HDMI, VGA (D-Sub15) 
Wejścia audio: mini jack 3.5 mm 

Porty komunikacyjne: mini USB, RS232, USB 
Wbudowany głośnik: min. 2 x 10 W 
Kabel zasilający, Pilot 
Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN 
Waga: max. 2.60 kg 
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Ekran 
projekcyjny 

3 

Sposób montażu: ścienny 

Powierzchnia projekcyjna: Matt - White 
Format: 16:10 
Szerokość powierzchni projekcyjnej: min. 190 cm 
Wysokość powierzchni projekcyjnej: min. 119 cm 
Szerokość ekranu: min. 200 cm 
Wysokość ekranu: min. 200 cm 
Czarne ramki: tak 

Urządzenie 
wielofunkcyjne 

1 

Typ: urządzenie wielofunkcyjne 
Technologia druku: atramentowa 
Rodzaj: kolorowa 
Pojemność podajnika papieru: min. 225 szt. 
Rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 600 dpi 
Rozdzielczość druku w kolorze: 1200 x 600 dpi 
Maks. szybkość druku mono: 29 str./min. 
Maks. szybkość druku kolor: 24 str./min. 
Automatyczny druk dwustronny (dupleks): tak 
Maksymalne obciążenie: 15000 str./mies. 
Rozdzielczość skanera: 1200 x 1200 dpi 
Pojemność pamięci faksu: 100 str. 
Rozdzielczość faksu: 300 x 300 dpi 
Interfejs: USB 2.0, Wi-Fi 
Szerokość: 464 mm 
Wysokość: 229 mm 
Głębokość: 390 mm 
Zainstalowana pamięć: 1024 MB 
Prędkość procesora: 500 MHz 
Zainstalowane opcje: automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 35 ark | 
dupleks 

Monitor 
interaktywny 

1 

Przekątna: min. 55" 
Jasność: min. 320 cd/m2 
Rozdzielczość panelu: min. 3840 x 2160 
Czas reakcji: max. 8 ms 
Kontrast: min. 4000:1 
Kąt widzenia: min. 178° 
Żywotność panelu: min. 30.000 h 
Sposób obsługi: Palec lub dowolny inny przedmiot 
Czas reakcji dotyku: max. 15 ms 
Połączenie z komputerem: USB 
Wejścia wideo: min. 2 x HDMI, VGA (D-Sub15) 
Wejścia audio: mini jack 3.5 mm 
Porty komunikacyjne RJ-45, RS232, 3 x USB 2.0, USB 3.0 
Wbudowane głośniki: min. 2x 10 W 
Waga: max. 30 kg 
Rozstaw otworów montażowych: 400 x 400 
Zużycie prądu (Min./Max.): max. 250 W 
USB Media Player 
Aplikacja do nanoszenia notatek 
Narzędzie do prowadzenia głosowania 
Notowanie na dowolnym źródle 
Oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek 
Wgranie własnego logo 
Wyświetlanie komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników 
Zmiana nazwy źródła sygnału 
Pamięć RAM: 2GB 
Pamięć ROM: 16 GB 
Wzmacniana szyba frontowa: Matowa szyba o grubości 4 mm oraz twardości 7 
w skali Mohsa 
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Sprzęt 
nagłośnieniowy 

1 

Czytnik kart pamięci: tak  
Mikrofon w zestawie: tak 
Kolorowe oświetlenie LED: tak  
Pilot zdalnego sterowania: tak  
Wyświetlacz LED: tak 
Interfejsy: AUX, USB 2.0 
Kolor główny: Czarny 
Komunikacja: Bluetooth 
Liczba głośników: min. 2 
Moc głośników: min. 1200W 
Pojemność baterii: min. 4500 mAh 
Tuner radiowy FM: tak 
Waga: max. 1750 g 
Złącze karty pamięci SD: tak 

Aparat cyfrowy 

1 

Matryca (przetwornik): min. 20.5 MP 
Rozmiar matrycy: min. 1/2.3 cala CCD 
Rodzaj obsługiwanej pamięci zewn.: SDHC, SDXC 
Maks. zoom optyczny: min. 10 x 
Jasność obiektywu: 3.0 - 6.9 F 
Min. szybkość migawki 1 s 
Max. szybkość migawki 1/2000 s 
Jakość nagrywania filmów: min. HD 
min. 9-punktowy autofokus 
Lampa błyskowa: wbudowana 
Balans bieli: TTL | auto (w tym balans bieli z wykrywaniem twarzy) | światło 
dzienne | pochmurny dzień | żarówka | świetlówki | świetlówki H | nastawa 
własna 
Tryby pracy lampy: automatyczny | ręczna lampa błyskowa 
włączona/wyłączona | synchronizacja z długim czasem naświetlania 
Wyświetlacz LCD: tak 
Przekątna LCD: min 2.7 cale 
Interfejs: miniUSB, wyjście video (video out) 
Inne cechy: Wi-Fi z obsługą funkcji dynamicznego NFC, stabilizacja obrazu 

Podłoga 
interaktywna 

1 

Jasność 3200 ANSI Lumenów 
Rozdzielczość 800 x 600 
Rozmiary projekcji przy wysokości 250 cm min. 190 cm x 250 cm 
Żywotność lampy (tryb normal) 4500 h 
Maksymalny pobór mocy 250 W 
Pobór mocy przy wyłączonym systemie (standby) 15 W 
Możliwość pracy ciągłej Tak 
Wbudowane głośniki Tak 
Lusterko mocowane do zestawu Tak 
Ilość gier i animacji min. 25 
Obsługa za pomocą pilota TAK 
Podział gier na grupy TAK 
Tryb automatycznego przełączania gier TAK 
Typ przewodowej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s 
Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11n/g//b 
Gotowy do połączenia internetowego TAK 
Możliwość dodawania gier przez internet TAK 
Możliwość zdalnej aktualizacji TAK 
Gwarancja na system z wyłączeniem lampy min. 24 miesiące 
Gwarancja na lampę min. 12 miesięcy lub 2000 godzin pracy 
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Telefon 
bezprzewodowy 

1 

Tryb głośnomówiący: tak 
Regulowana głośność rozmowy: 5 stopni głośności słuchawki, 5 stopni w trybie 
głośnomówiącym 
Regulowana głośność sygnałów dzwonka: 5 poziomów 
Dedykowany głośnik dla trybu głośnomówiącego: tak 
Zasięg wewnątrz: min. 50 metrów 
Zasięg na zewnątrz: min. 300 metrów 
Czas rozmów: min. 18 godzin 
Czas czuwania: min. 200 godzin 

Książka telefoniczna: min. 100 numerów z opisem 
Szybkie wybieranie numerów: tak 
Identyfikacja numeru dzwoniącego: tak 
Lista połączeń nieodebranych: do 25 pozycji, z datą i godziną połączenia 
Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery zapisane na liście: tak 
Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania: tak 
Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką 
Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami 
2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna, 1 wewnętrzna) 
Transfer książki telefonicznej między słuchawkami 
Ilość słuchawek: min. 2 

Nawilżacz 
powietrza  

3 

Moc: min. 105 W 
Pojemność zbiornika: min. 5000 ml 
Funkcje jonizacja powietrza, tryb pracy nocnej 
Filtr HEPA: tak 
Minimalny poziom hałasu 35 dB 

Wysokość: max. 25 cm 
Szerokość: max. 17 cm 
Waga: max. 2.3 kg 

Kuchenka 
mikrofalowa 

1 

Wysokość: 305mm 
Szerokość: 513mm 
Głębokość: 408 mm 
Sterowanie: Elektroniczne 
Wyświetlacz elektroniczny: Tak 
Zegar czasu rzeczywistego: Tak 
Minutnik: Tak 
Automatyczne ważenie: tak 
Ilość poziomów mocy: min. 5 
Moc mikrofali: min. 900 W 
Moc grilla: min. 1200 W 
Pojemność: min. 25 l 

Wykonanie wnętrza: Stal 
Średnica talerza obrotowego: 315 mm 
Funkcja Memory 
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Robot Kuchenny 

1 

Moc gotowanie + mikser 1500 W 
min. 9 funkcji w 1 urządzeniu 
min. 224 przepisy w 12 kategoriach aplikacji 
Możliwość kontrolowania urządzenia za pomocą aplikacji w telefonie 
Dodatkowo w aplikacji możliwość tworzenia własnych przepisów, listy 
zakupów, ustawiania przypomnień 
Pojemność misy min. 5L, robocza 3  
Timer od 0 do 99 minut 
Możliwość ustawienia temperatury od 30 do 120 stopni C 

10 poziomów prędkości, funkcja puls i obroty wsteczne 
Dotykowy ekran: min. 7 cali 
Wbudowana waga kuchenna: min. do 5 kg 
5 programów auto: powidła, zupy, gotowanie na parze, ciasto do 500 g, ciasto 
do 800 g 
Obroty od 60 do 5000 obr./min 
Możliwość mycia akcesoriów w zmywarce 

Czajnik 
elektryczny 

2 

Kolor: srebrny 
Moc: min. 2400 W 
Pojemność: min. 1,7 l 
Zatrzaskiwana pokrywa: tak 
Filtr: tak 
Grzałka: ukryta (płytowa) 
Obrotowa podstawa: tak 
Wskaźnik poziomu wody: tak 
Zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie po zagotowaniu 
Chowanie przewodu: tak 
Konstrukcja: obudowa ze stali nierdzewnej 
podświetlany włącznik: tak 
wskaźnik jednej filiżanki: tak 
strefy szybkiego gotowania: tak 

Blender 

1 

Moc: min. 750 W 
Załączone wyposażenie: nóż do kruszenia lodu,, pojemnik do miskowania z 
miarką, pojemnik z ostrzem miksującym, trzepaczka 
gumowany uchwyt: tak 
przyciski zmiany końcówki: tak 
spiralny przewód: tak 
Końcówka miksująca: 4 ostrza 
kształt zapobiegający rozpryskom 
stal nierdzewna 
Ilość prędkości: min. 12 

Gofrownica 

1 

Liczba gofrów: 2 prostokąty 
Powłoka płytek: Teflonowa 
Przechowywanie w pozycji pionowej: Tak 
Zabezpieczenia: Przed przegrzaniem 
Moc: min. 1400 W 
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III Opis przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części:  

 
1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, znajdującymi się na stronie 

internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/, w tym w 

szczególności przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodne z koncepcją uniwersalnego 

projektowania, opartego na ośmiu regułach: 

 Użyteczność dla osób o różnej sprawności, 

 Elastyczność w użytkowaniu, 

 Proste i intuicyjne użytkowanie, 

 Czytelna informacja, 

 Tolerancja na błędy, 

 Wygodne użytkowanie bez wysiłku, 

 Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania, 

 Percepcja równości (Regułę definiuje się w następujący sposób: „Projekt winien minimalizować 

możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące” (źródło: Kondrad Kaletsch, 

2009, The Eighth Principle of Universal Design [w:] Design for All [online]. Newsletter 

Design For All, Vol-4 march 2009. New Delhi: Institute of India 2009, str.67–72. [dostęp: 

25 czerwca 2009]. Dostęp w Word Wide Web: 

http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf,) jest to zgodne z art. 9 i 19 

Konwencji, które wskazują na samodzielne i na równych prawach korzystanie ze  

środowiska zurbanizowanego, usług, produktów i dostępu do TIK w sposób, który nie 

prowadzi do dyskryminacji i stygmatyzacji z uwagi na niepełnosprawność). 

2. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na 

konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a 

Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest 

równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz 

standard wykonania w stosunku do podanych w zapytaniu przykładów. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf%2C)
http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf%2C)
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3. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry będą parametrami zgodnymi ze 

specyfikacją przedstawioną w ofercie.  

4. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru dostawy i podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. 

5. Miejscem dostaw FRANCO jest Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie ZIARENKO-ul. Jana 

Pawła II 61a w Gminie Bielice, powiat Pyrzyce. 

6. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać 

normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu 

Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. 

Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy Zamawiającemu na formularzu ofertowym, iż 

cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz oznakowany znakiem CE. 

7. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy papierową wersję Deklaracji Zgodności CE dla każdego 

z dostarczanych produktów. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji dostarczony towar nie 

będzie odebrany oraz zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny o nie gorszych 

parametrach posiadający Deklarację Zgodności. 

8. Wszystkie dostarczane produkty będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji. 

9. Całe dostarczone oprogramowanie będzie posiadało bezterminową licencję. 

10. Zamówienie obejmuje także prace związane z instalacją dostarczonych urządzeń oraz 

uruchomieniem i konfiguracją. 

11. Kryterium wyboru – 100% cena. 

 

IV Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 

Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

  

V. Termin realizacji zamówienia 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od podpisania umowy do 15.08.2020roku. 

 

VI. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Zaleca się przygotowanie ofert z wykorzystaniem załącznika do niniejszego ogłoszenia. Dopuszcza się 

składanie ofert cząstkowych. 

2. Oferta winna zawierać treść wymienioną w Formularzu ofertowym. 

3. Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości, co do jej treści. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

________________________________________________________________________________________ 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Strona 11 z 19 

        FORMULARZ OFERTOWY 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 

Szczecin 

Nazwa i adres siedziby Wykonawcy: ............................................................... 
Nr NIP ………........................................ 
Nr REGON ................................................. 
nr telefonu .................................................. 
nr faksu ................................................. 
e-mail   ……………………………………………………………… 
KRS/CEiDG…………………………………………………………. 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia tj. dostawy sprzętu elektronicznego do Przedszkola 

Niepublicznego TWP w Szczecinie ZIARENKO-ul. Jana Pawła II 61a w Gminie Bielice, powiat Pyrzyce w ramach 

projektu „Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie ZIARENKO” (Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej), oferuję wykonanie 

zamówienia na następujących warunkach: 

Nazwa Ilość Specyfikacja 
Cena łączna za daną pozycję 
netto 

Płyta indukcyjna 

1 

Rodzaj: pod zabudowę 
 
Wysokość: 51 mm 
Szerokość: 592 mm 
Głębokość: 522 mm 
Kolor płyty: Czarny 
Ilość pól grzejnych: 4 
Łączenie pól grzejnych: Tak 
 
Pole 1 
Moc [W]: 1800 
Średnica [mm]: 180 
Pole 2 
Moc [W]: 1800 
Średnica [mm]: 180 
Pole 3 
Moc [W]: 1400 
Średnica [mm]: 145 
Pole 4 
Moc [W]: 2200 
Średnica [mm]: 210 
 
Moc całkowita [W]: 7400 
 
Sterowanie: Elektroniczne 
Funkcje dodatkowe: Timer 
Ilość stopni mocy: min. 17 
Rodzaj zasilania: Multi-fazowa (230V lub 400V) 

 

Piekarnik 
elektryczny 

1 

Rodzaj: pod zabudowę 
 
Wysokość: 595 mm 
Szerokość: 594 mm 
Głębokość: 548 mm 
Kolor: Stalowo-czarny 
 
Moc przyłączeniowa [kW]= 3.68 
Rodzaj zasilania: 220-240 V 
Zużycie energii przy grzaniu konwencjonalnym 
(kWh): 0.88 
Zużycie energii przy grzaniu wymuszonego 
obiegu powietrza (kWh): 0.69 
 
Pojemność piekarnika: min. 70 l 
Komunikacja: Lampki kontrolne, Wskaźnik 
zamknięcia drzwi, Wyświetlacz, Zegar 
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Liczba programów automatycznych: 7 
Rodzaje funkcji: Ogrzewanie dolne, Ogrzewanie 
górne, Ogrzewanie górne i dolne, Pieczenie w 
niskiej temperaturze, Podgrzewanie, 
Podtrzymywanie ciepła, Rozmrażanie, Rożen 
obrotowy 
Grill (opiekacz): Tak 
Termoobieg: Tak 
Prowadnice: Drabinkowe 
Oświetlenie wnętrza: Tak 
Funkcje dodatkowe: Czyszczenie piekarnika, 
EcoClean Direct 

Zabezpieczenia: Blokada drzwi przed dziećmi, 
przed przegrzaniem, Wyłącznik bezpieczeństwa 
Załączone wyposażenie, 1 blacha, 1 brytfanna, 
Ruszt 

Zmywarka z 
wyparzarką 

1 

sterownie elektromechaniczne 
przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i 
pojemników GN 1/1 
maksymalna wysokość mytego naczynia 320 
mm 
cykl mycia 120s, 180s 
pompa zrzutowa oraz pompa wspomagająca 
płukanie (w wybranych wersjach) 
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory: 
tak 
min. 2 pary ramion myjąco-płuczących 
zużycie wody max. 2,5 l/cykl 
min. 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła 
oraz pojemnik na sztućce 
urządzenie powinno posiadać zamontowany 
uzdatniacz wody 
płyn do mycia i nabłyszczania 
moc grzałki komory min. 2 kW 
moc grzałki bojlera min. 3 kW 
wysokość komory wsadowej min. 370 mm 
Szerokość max. 570 mm 
Głębokość max. 670 mm 
Wysokość max. 840 mm 
Napięcie (V) 230/400 
Wyparzanie w temp. min 85°C 
Materiał wykonania: stal nierdzewna 

 

Odkurzacz 

1 

Moc silnika: min. 900 W 
Poziom hałasu: max 80 dB 
Kolor: czarny 
Worek: jednorazowy 
Rodzaj filtrów: antyalergiczny, filtr piankowy 
Pojemność worka/pojemnika: min. 3 l 
Długość przewodu: min. 6 m 
Konstrukcja: gumowe kółka, rura metalowa, 
teleskopowa dwuczęściowa 
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Pralko-Suszarka 

1 

Rodzaj: pralko-suszarka 
Typ konstrukcji: wolnostojąca 
Bezpieczeństwo użytkowania: Blokada przed 
dziećmi 
Opóźnienie startu pracy: Tak 
Rodzaj suszarki: Kondensacyjna 
Silnik inwerterowy: Tak 
Sterowanie smartfonem: Tak 
Klasa prania: A 
Klasa wirowania: B 
Klasa energetyczna: B 
Dobór wody do wielkości załadunku: 

Automatyczny 
Poziom hałasu pranie [dB]: max. 57 
Poziom hałasu suszenie [dB]: max. 73 
Wielkość załadunku - pranie [kg]: 7 
Wielkość załadunku - suszenie [kg]: 4 
Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: 
1200 
Regulacja prędkości wirowania: Tak 
Wysokość [cm]: 85 
Głębokość [cm]: 45 
Szerokość [cm]: 60 
Zużycie prądu pranie [kWh/cykl]: 1.02 
Zużycie prądu pranie z suszeniem [kWh/cykl]: 
5.67 
Zużycie wody pranie [l]: 80 
Zużycie wody pranie z suszeniem [l]: 125 

 

Telewizor 

3 

rozdzielczość nominalna min. 3840 x 2160 (4K 
Ultra HD) 
przekątna ekranu min. 50 cali 
HDR: tak  
Smart TV: tak  
moc głośników min. 20 W  
ilość kanałów 2.0 szt.  
funkcje Smart: przeglądarka internetowa 
Wi-Fi: tak 
liczba złącz HDMI min. 3 
liczba złącz USB min. 2 
Common Interface (CI) min. 1 
cyfrowe wyjście optyczne min. 1 
LAN min. 1 
tuner DVB-C (cyfrowy kablowy): tak 
tuner DVB-S2 (cyfrowy satelitarny) tak 
tuner DVB-T2 (cyfrowy naziemny) tak 
szerokość max. 1125 mm  
wysokość max. 730 mm  
głębokość max. 265 mm  
waga bez podstawy max. 14 kg 

 

Radioodtwarzacz 

3 

Moc wyjściowa: min. 4 W 
Ilość głośników: 2 
Czytnik płyt: tak 
Czytnik USB: tak 
Tuner radiowy: tak 
Pasma radiowe: FM 
Pamięć stacji: min. 20 
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Laptop 

18 

Przekątna ekranu 15.6 cali 
rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli  

Powłoka ekranu: matowa 
model procesora osiągający wynik min. 4020 
pkt w rankingu PassMark 
https://www.cpubenchmark.net/ 
Dysk twardy SSD min. 512 GB  
wielkość pamięci RAM min. 8 GB  
Właściwości klawiatury: wydzielona klawiatura 
numeryczna 
min. 1 x wyjście HDMI  
min. 1 x USB 3.1  
min. 2 x USB 
LAN 1 Gbps  
WiFi IEEE 802.11ac  
czytnik kart pamięci SD  
Pojemność akumulatora: min. 3200 mAh 
kamera HD 
waga max. 1.9 kg  
system operacyjny Windows lub równorzędny 

 

Oprogramowanie 
Office 15 

Oprogramowanie Office 2019 licencja 
dożywotnia 

 

Oprogramowanie 
antywirusowe 

15 

Funkcje:  
 
Ochrona przed wirusami, oprogramowaniem 
typu ransomware oraz innymi atakami. 
Funkcja ochrony przed atakami w sieci Web 
ostrzega przed niebezpiecznymi witrynami 
pobieranymi plikami, a także chroni przed 
próbami wyłudzenia informacji. 
Zapora sieciowa uniemożliwia hakerom i 
złośliwemu oprogramowaniu przedostanie się 

do komputera ofiary, blokując dostęp do 
niebezpiecznej aktywności. 
Funkcja szyfrowania plików uniemożliwia dostęp 
do osobistych dokumentów osobom 
nieuprawnionym. 
Ostrzeganie przed niebezpiecznymi witrynami i 
pobieranymi plikami, a także chronienie przed 
próbami wyłudzenia informacji.  
Wyświetlanie oceny wyników wyszukiwania, 
sprawdza aktywność zapory sieciowej i ochrony 
antywirusowej, skanowanie pobierane pliki i 
ostrzeganie w przypadku wykrycia zagrożeń. 
Chronienie tożsamość i prywatność 
użytkownika, umożliwiając trwałe usunięcie z 
komputera ważnych plików. 
Pomaganie utrzymać płynne działanie 
komputera, usuwając pliki cookie i plików 
tymczasowych. 
Kontrolowanie aktualność systemu Windows i 
zainstalowanych programów. 

 

Projektor 
Multimedialny 

3 

Jasność źródła światła: 3500 lm 
Rozdzielczość: min FullHD (1.920 x 1.080) 
Żywotność źródła światła: min. 5000 (tryb 
normalny) / 20000 (tryb SuperECO) 
Kontrast: min. 12000:1 
Moc/źródło światła: min. 205 W 
Zużycie energii: max. 300W 
Szerokość obrazu: 0,66 - 6,64 m 
Odległość od ekranu: 1-10.98 m 
Wejścia wideo: min. 2 x HDMI, VGA (D-Sub15) 
Wejścia audio: mini jack 3.5 mm 
Porty komunikacyjne: mini USB, RS232, USB 
Wbudowany głośnik: min. 2 x 10 W 
Kabel zasilający, Pilot 
Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN 
Waga: max. 2.60 kg 
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Ekran 
projekcyjny 

3 

Sposób montażu: ścienny 
Powierzchnia projekcyjna: Matt - White 
Format: 16:10 
Szerokość powierzchni projekcyjnej: min. 190 
cm 
Wysokość powierzchni projekcyjnej: min. 119 
cm 
Szerokość ekranu: min. 200 cm 
Wysokość ekranu: min. 200 cm 
Czarne ramki: tak 

 

Urządzenie 
wielofunkcyjne 

1 

Typ: urządzenie wielofunkcyjne 
Technologia druku: atramentowa 
Rodzaj: kolorowa 
Pojemność podajnika papieru: min. 225 szt. 
Rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 600 dpi 
Rozdzielczość druku w kolorze: 1200 x 600 dpi 
Maks. szybkość druku mono: 29 str./min. 
Maks. szybkość druku kolor: 24 str./min. 
Automatyczny druk dwustronny (dupleks): tak 
Maksymalne obciążenie: 15000 str./mies. 
Rozdzielczość skanera: 1200 x 1200 dpi 
Pojemność pamięci faksu: 100 str. 
Rozdzielczość faksu: 300 x 300 dpi 
Interfejs: USB 2.0, Wi-Fi 
Szerokość: 464 mm 
Wysokość: 229 mm 
Głębokość: 390 mm 
Zainstalowana pamięć: 1024 MB 
Prędkość procesora: 500 MHz 

Zainstalowane opcje: automatyczny podajnik 
dokumentów (ADF) na 35 ark | dupleks 

 

Monitor 
interaktywny 

1 

Przekątna: min. 55" 
Jasność: min. 320 cd/m2 
Rozdzielczość panelu: min. 3840 x 2160 
Czas reakcji: max. 8 ms 
Kontrast: min. 4000:1 
Kąt widzenia: min. 178° 
Żywotność panelu: min. 30.000 h 
Sposób obsługi: Palec lub dowolny inny 
przedmiot 
Czas reakcji dotyku: max. 15 ms 
Połączenie z komputerem: USB 
Wejścia wideo: min. 2 x HDMI, VGA (D-Sub15) 
Wejścia audio: mini jack 3.5 mm 
Porty komunikacyjne RJ-45, RS232, 3 x USB 
2.0, USB 3.0 
Wbudowane głośniki: min. 2x 10 W 
Waga: max. 30 kg 
Rozstaw otworów montażowych: 400 x 400 
Zużycie prądu (Min./Max.): max. 250 W 
USB Media Player 
Aplikacja do nanoszenia notatek 
Narzędzie do prowadzenia głosowania 
Notowanie na dowolnym źródle 
Oprogramowanie Windows kompatybilne z 
aplikacją do nanoszenia notatek 
Wgranie własnego logo 
Wyświetlanie komentarzy tekstowych na 
ekranie przez uczestników 
Zmiana nazwy źródła sygnału 
Pamięć RAM: 2GB 
Pamięć ROM: 16 GB 
Wzmacniana szyba frontowa: Matowa szyba o 
grubości 4 mm oraz twardości 7 w skali Mohsa 
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Sprzęt 
nagłośnieniowy 

1 

Czytnik kart pamięci: tak  
Mikrofon w zestawie: tak 
Kolorowe oświetlenie LED: tak  
Pilot zdalnego sterowania: tak  
Wyświetlacz LED: tak 
Interfejsy: AUX, USB 2.0 
Kolor główny: Czarny 

Komunikacja: Bluetooth 
Liczba głośników: min. 2 
Moc głośników: min. 1200W 
Pojemność baterii: min. 4500 mAh 
Tuner radiowy FM: tak 
Waga: max. 1750 g 
Złącze karty pamięci SD: tak 

 

Aparat cyfrowy 

1 

Matryca (przetwornik): min. 20.5 MP 
Rozmiar matrycy: min. 1/2.3 cala CCD 
Rodzaj obsługiwanej pamięci zewn.: SDHC, 
SDXC 
Maks. zoom optyczny: min. 10 x 
Jasność obiektywu: 3.0 - 6.9 F 
Min. szybkość migawki 1 s 
Max. szybkość migawki 1/2000 s 
Jakość nagrywania filmów: min. HD 
min. 9-punktowy autofokus 
Lampa błyskowa: wbudowana 
Balans bieli: TTL | auto (w tym balans bieli z 
wykrywaniem twarzy) | światło dzienne | 
pochmurny dzień | żarówka | świetlówki | 
świetlówki H | nastawa własna 
Tryby pracy lampy: automatyczny | ręczna 
lampa błyskowa włączona/wyłączona | 
synchronizacja z długim czasem naświetlania 
Wyświetlacz LCD: tak 
Przekątna LCD: min 2.7 cale 
Interfejs: miniUSB, wyjście video (video out) 
Inne cechy: Wi-Fi z obsługą funkcji 
dynamicznego NFC, stabilizacja obrazu 

 

Podłoga 
interaktywna 

1 

Jasność 3200 ANSI Lumenów 
Rozdzielczość 800 x 600 
Rozmiary projekcji przy wysokości 250 cm min. 
190 cm x 250 cm 
Żywotność lampy (tryb normal) 4500 h 
Maksymalny pobór mocy 250 W 
Pobór mocy przy wyłączonym systemie 
(standby) 15 W 
Możliwość pracy ciągłej Tak 
Wbudowane głośniki Tak 
Lusterko mocowane do zestawu Tak 
Ilość gier i animacji min. 25 
Obsługa za pomocą pilota TAK 
Podział gier na grupy TAK 
Tryb automatycznego przełączania gier TAK 
Typ przewodowej karty sieciowej 10/100/1000 
Mbit/s 
Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 
802.11n/g//b 
Gotowy do połączenia internetowego TAK 
Możliwość dodawania gier przez internet TAK 
Możliwość zdalnej aktualizacji TAK 
Gwarancja na system z wyłączeniem lampy 
min. 24 miesiące 
Gwarancja na lampę min. 12 miesięcy lub 2000 
godzin pracy 
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Telefon 
bezprzewodowy 

1 

Tryb głośnomówiący: tak 
Regulowana głośność rozmowy: 5 stopni 
głośności słuchawki, 5 stopni w trybie 
głośnomówiącym 
Regulowana głośność sygnałów dzwonka: 5 
poziomów 
Dedykowany głośnik dla trybu 
głośnomówiącego: tak 
Zasięg wewnątrz: min. 50 metrów 
Zasięg na zewnątrz: min. 300 metrów 
Czas rozmów: min. 18 godzin 
Czas czuwania: min. 200 godzin 

Książka telefoniczna: min. 100 numerów z 
opisem 
Szybkie wybieranie numerów: tak 
Identyfikacja numeru dzwoniącego: tak 
Lista połączeń nieodebranych: do 25 pozycji, z 
datą i godziną połączenia 
Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na 
numery zapisane na liście: tak 
Data i czas chronione w przypadku utraty 
zasilania: tak 
Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką 
Darmowe rozmowy wewnętrzne między 
słuchawkami 
2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna, 1 
wewnętrzna) 
Transfer książki telefonicznej między 
słuchawkami 
Ilość słuchawek: min. 2 

 

Nawilżacz 
powietrza  

3 

Moc: min. 105 W 
Pojemność zbiornika: min. 5000 ml 
Funkcje jonizacja powietrza, tryb pracy nocnej 
Filtr HEPA: tak 
Minimalny poziom hałasu 35 dB 
Wysokość: max. 25 cm 
Szerokość: max. 17 cm 
Waga: max. 2.3 kg 

 

Kuchenka 
mikrofalowa 

1 

Wysokość: 305mm 
Szerokość: 513mm 
Głębokość: 408 mm 
Sterowanie: Elektroniczne 

Wyświetlacz elektroniczny: Tak 
Zegar czasu rzeczywistego: Tak 
Minutnik: Tak 
Automatyczne ważenie: tak 
Ilość poziomów mocy: min. 5 
Moc mikrofali: min. 900 W 
Moc grilla: min. 1200 W 
Pojemność: min. 25 l 
Wykonanie wnętrza: Stal 
Średnica talerza obrotowego: 315 mm 
Funkcja Memory 
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Robot Kuchenny 

1 

Moc gotowanie + mikser 1500 W 
min. 9 funkcji w 1 urządzeniu 

min. 224 przepisy w 12 kategoriach aplikacji 
Możliwość kontrolowania urządzenia za pomocą 
aplikacji w telefonie 
Dodatkowo w aplikacji możliwość tworzenia 
własnych przepisów, listy zakupów, ustawiania 
przypomnień 
Pojemność misy min. 5L, robocza 3  
Timer od 0 do 99 minut 
Możliwość ustawienia temperatury od 30 do 120 
stopni C 
10 poziomów prędkości, funkcja puls i obroty 
wsteczne 
Dotykowy ekran: min. 7 cali 
Wbudowana waga kuchenna: min. do 5 kg 
5 programów auto: powidła, zupy, gotowanie 
na parze, ciasto do 500 g, ciasto do 800 g 
Obroty od 60 do 5000 obr./min 
Możliwość mycia akcesoriów w zmywarce 

 

Czajnik 
elektryczny 

2 

Kolor: srebrny 
Moc: min. 2400 W 
Pojemność: min. 1,7 l 
Zatrzaskiwana pokrywa: tak 

Filtr: tak 
Grzałka: ukryta (płytowa) 
Obrotowa podstawa: tak 
Wskaźnik poziomu wody: tak 
Zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie po 
zagotowaniu 
Chowanie przewodu: tak 
Konstrukcja: obudowa ze stali nierdzewnej 
podświetlany włącznik: tak 
wskaźnik jednej filiżanki: tak 
strefy szybkiego gotowania: tak 

 

Blender 

1 

Moc: min. 750 W 
Załączone wyposażenie: nóż do kruszenia lodu,, 
pojemnik do miskowania z miarką, pojemnik z 
ostrzem miksującym, trzepaczka 
gumowany uchwyt: tak 
przyciski zmiany końcówki: tak 
spiralny przewód: tak 
Końcówka miksująca: 4 ostrza 
kształt zapobiegający rozpryskom 
stal nierdzewna 
Ilość prędkości: min. 12 

 

Gofrownica 

1 

Liczba gofrów: 2 prostokąty 
Powłoka płytek: Teflonowa 

Przechowywanie w pozycji pionowej: Tak 
Zabezpieczenia: Przed przegrzaniem 
Moc: min. 1400 W 

 

 

Cena łączna za całe zamówienie…………………………………………………netto 

Podatek VAT………………………………………………………………………………………… 
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Cena łączna za całe zamówienie…………………………………………………brutto 

Okres realizacji……………………………………………………………………………dni. 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, to jest nie jestem powiązany 

kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między Zamawiającym tj. Towarzystwem Wiedzy Powszechnej 

Oddziałem Regionalnym w Szczecinie lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy1 mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem2. 

3. Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany  

w części V. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia  

6. Oświadczamy, że zawarty Opis Przedmiotu Zamówienia został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Oświadczamy, że przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie złożenia kompletu 

wymaganych dokumentów zostaniemy wykluczeni z dalszego postępowania bez możliwości 

uzupełniania oferty. 

 
 

 

Akceptuję:………………………………….....................…….(podpis/data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
1 Niewłaściwe skreślić.  
2 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 

EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 

EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 

osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 


