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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”) na zakup i dostawę 

pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przedszkoli w ramach projektu 

„Przedszkolaczki-Radomiaczki” 

 
 

I. Zamawiający: 

Gmina Miasta Radomia  

REGON: 670223451 NIP: 796-281-75-29 

Prowadzący sprawę: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

fax (48)  36-20-289 

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 

Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej: 

1. bzp@umradom.pl (dla korespondencji napływającej do Zamawiającego). 

2. http://bip.radom.pl (adres strony internetowej, na której umieszczane są dokumenty dotyczące 

niniejszego przetargu). 

  

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 

III. Przedmiot zamówienia (CPV: 39161000-8 Meble przedszkolne, 39515410-2 Rolety wewnętrzne, 

37000000-8 Instrumenty muzyczne, 32353000-2 Nagrania dźwiękowe, 33693000-4 Pozostałe 

produkty terapeutyczne, 33190000-8 Rózne urządzenia i produkty medyczne, 37500000-3 Gry i 

zabawki, wyposażenie parków zabaw, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 39162110-9 Sprzęt 

dydaktyczny, 489310003 Pakiety oprogramowania szkoleniowego, 33158400-6 Sprzęt do terapii 

mechanicznej, 37425000-3 Sprzęt do ćwiczeń równowagi, 22110000-4 Drukowane książki). 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli przedszkolnych, rolet, instrumentów muzycznych, 

nagrań dźwiękowych, produktów terapeutycznych, urządzeń i produktów medycznych, zabawek, 

pomocy i sprzętu dydaktycznego, programów komputerowych do prowadzenia zajęć specjalistycznych, 

sprzętu do terapii, sprzętu do ćwiczeń, książek do Publicznego Przedszkola Nr 3, Nr 4, Nr 13 i Nr 19   

w Radomiu w ramach projektu „Przedszkolaczki-Radomiaczki”. Zamówienie zostało podzielone na 13 

części. 
 

 

 

Część 1 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli przedszkolnych do Publicznego Przedszkola Nr 3  

i Nr 13 w Radomiu,  o podanych niżej parametrach nie gorszych niż wskazuje opis: 

 
 

A) dostawa mebli przedszkolnych do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  
drzwiczki do 

szafki 

• wym. min. 24 x 35 cm  

• materiał płyta MDF wykończenie obrzeżem PCV  

• do dowolnej aranżacji regałów 

• dostarczane z uchwytami i półeczką 

szt. 6 

2.  
organizer  

(nr 1)* 

• wymiary min.: 89 x 67 x 36 cm 

• materiał:  wytrzymałe tworzywo sztuczne 

• min. 11 pojemników w różnych wymiarach do 

przechwytywania zabawek, klocków, piłeczek itp. 

szt. 2 

mailto:bzp@umradom.pl
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3.  

szafka na 

pomoce 

dydaktyczne 

• wym. min. dł. 83 cm x szer. 35 cm x wys.  120 cm  

• materiał: płyta laminowana 

• regał z  2 przegrodami i 2 półkami.  

• 6 schowków 

• wym. przestrzeni między półkami min.: 25 x 34 x 35 cm 

szt. 2 

4.  
wózek z 

krążkami  

mobilna platforma wykonana z wodoodpornej sklejki z 

krążkami do siedzenia. Wym. min. platformy: 80 x 39 x 23 

cm,  min. 12 różnokolorowych krążków , o wym.min. 32 x 5 

cm, wypełnienie z pianki, pokrycie trwałą tkaniną PWC 

kpl. 4 

 

 

B) dostawa mebli przedszkolnych do Publicznego Przedszkola Nr 13 w Radomiu 

 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  biblioteczka  

Biblioteczka skośna stojąca, przeznaczona do 

przechowywania książek, gier lub zabawek, materiał: płyta 

laminowana, kolor: brzoza, z min. 5 głębokimi kieszeniami . 

Wym. min. 72 x 34 x 92 cm.  

szt. 2 

2.  
organizer  

(nr 2)* 

Organizer na materiały plastyczne  4 komory, wym. min. 

35,5 x 26,5 x 10 cm. szt. 10 

3.  parawan  

Parawan -  teatrzyk do rozwijania dziecięcych umiejętności 

aktorskich, posiada ruchomą kurtynę oraz duże kieszenie 

do przechowywania pacynek lub mniejszych rekwizytów, 

foliowa kieszeń, dokręcane do stelaża wzmocnienie, które 

nadaje tkaninie odpowiednią sztywność.  Wym. min. 

konstrukcji : szer.87 x wys. 168,5 cm. 

szt. 2 

4.  pufa (nr 1)* 
Siedzisko - pufa w kształcie koła ratunkowego, kolorowe, 

min. śr. 100 cm, min. wys.25 cm 
szt. 1 

5.  pufa (nr 2)* 
Siedzisko – pufa w kształcie kwiatka, kolorowe, min. śr. 100 

cm, min. wys. 20 cm szt. 2 

6.  pufa (nr 3)* 

Zestaw siedziska – pufy zawierający 8 piankowych krążków 

z nadrukiem w postaci zwierzątek z dżungli, krążki 

wypełnione pianką, powierzchnia  pokryta tkaniną PCW, 

łatwą do  czyszczenia. Wym.min.  każdego siedziska min. 

śr. 35 cm, min.wys. 3 cm. 

kpl. 2 

7.  pufa (nr 4)* 

siedzisko – pufa w kształcie walca, wykonanie z trwałej 

tkaniny PCW, wym. min.: śr. 120 cm, wys. 30 cm szt. 2 
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Część 2 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rolety do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Radomiu,  

o podanych niżej parametrach nie gorszych niż wskazuje opis: 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  roleta  

• szerokość tkaniny min. 140 cm 

• wysokość min. 220 cm 

• przyciemniająca 

• przepuszczająca światło 

• materiał  poliester 

• kolor ecru  

• wzór jednolity 

• efekt wykończeniowy materiału – gładki 

• regulacja wysokości 

• typ mechanizmu – biały łańcuszek, położenie 

mechanizmu: prawe/lewe 

• listwa obciążeniowa PVC 

• typ mocowania – płótno klejone na rurze 

• zabezpieczenie przed dziećmi 

• śruby do mocowania w zestawie 

szt. 1 

 

Część 3 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa instrumentów muzycznych do Publicznego Przedszkola Nr 3, 

Nr 13 i Nr 19 w Radomiu, o podanych niżej parametrach nie gorszych niż wskazuje opis: 

 

A) dostawa instrumentów muzycznych do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  bębenek 

• korpus wykonany z drewna, naciągnięty cienką skórą 

ekologiczną, przypiętą do korpusu pinezkami 

• śr. min. 17 cm 

• przeznaczony do gry palcami 

szt. 1 

2.  klawesy 
• wym: długość min. 19 cm  

• materiał: drewno szt. 1 

 

B) dostawa instrumentów muzycznych do Publicznego Przedszkola Nr 13 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  

zestaw 

instrumentów 

muzycznych  

Zestaw min. 12  podstawowych drewnianych instrumentów 

perkusyjnych m.in.: tamburyn  

z membraną, trójkąt, drewniane marakasy, talerz, tarka, 

janczar, kastaniety, klawesy; opakowanie foliowe lub 

kartonowe. Wym. min opakowania:  

24 x 26 x 8 cm. 

kpl. 2 
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C) dostawa instrumentów muzycznych do Publicznego Przedszkola Nr 19 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  dzwonek  
dzwonek diatoniczny pojedynczy z rączką i z sercem w 
środku, oznaczenia wydawanego dźwięku  

szt. 20 

2.  
 
gong 
 

gong o średnicy 30cm, pałka w komplecie szt. 2 

3.  janczary  
(nr 1)* 

wym. min.: 10 x 8 x 2 cm, min. 5 dzwoneczków, materiał: 
drewno, element dodatkowy: rączka 

szt. 20 

4.  janczary  
(nr 2)* 

wym. min. 15 x 10 x 2, min. 7 stalowych dzwoneczków, 
materiał drewno, element dodatkowy: rączka 

szt. 2 

5.  marakasy  
zestaw składający się z 2 szt., wym. min. 15,0 x 5,0, 
materiał: drewno  

kpl. 20 

6.  talerzyki  para talerzyków z mosiądzu średnica: min.: 20 cm  
kpl. 2 

7.  tamburyn min.śr. 21 cm, min. 5 par talerzyków, drewniana obręcz 
szt. 20 

8.  trójkąt 

min. dł. boku 10 cm, uchwyt z miękkiej gumy, metalowa 

pałeczka z uchwytem z tworzywa, materiał : chromowana 

stal szlachetna  

szt. 20 

 

Część 4 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nagrań dźwiękowych do Publicznego Przedszkola Nr 13  

i Nr 19 w Radomiu, o podanych niżej parametrach nie gorszych niż wskazuje opis: 

 

A) dostawa nagrań dźwiękowych do Publicznego Przedszkola Nr 13 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  

bajka 

muzyczna  

(nr 1)* 

płyta CD z nagraną aranżacją instrumentalną bajki z 

psotnym bohaterem, min. 12 piosenek, min. 4 wersje 

instrumentalne 

szt. 2 

2.  

bajka 

muzyczna  

(nr 2)* 

płyta CD z nagraną aranżacją instrumentalną bajki dot. 

bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i 

zachowania kierowcy na drodze, min. 12 piosenek, min. 4 

wersje instrumentalne 

szt. 2 

 

 

B) dostawa nagrań dźwiękowych do Publicznego Przedszkola Nr 19 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  

bajka 

muzyczna  

(nr 3)* 

płyta CD z nagraną aranżacją instrumentalną bajki dot. 

właściwego zachowania i dobrych relacji  

z najbliższym otoczeniem, min. 11 piosenek 
szt. 1 
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2.  

bajka 

muzyczna  

(nr 4)* 

książka audio zawierająca nagranie czytanych min. 6 bajek 

z podkładem muzycznym i efektami dźwiękowymi, min. 

czas nagrania 56 min, format  

CD-audio, rok wydania: 2009 lub nowsze, oprawa: pudełko 

szt. 1 

 

Część 5 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów terapeutycznych do Publicznego Przedszkola  

Nr 3 w Radomiu, o podanych niżej parametrach nie gorszych niż wskazuje opis: 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  

zabawka 

powtarzająca z 

imitacją głosu 

zabawka o kształcie papużki, powtarzająca imitacją głosu 

papużki nagraną sekwencję dźwiękową, czas nagrania 

ograniczony bez możliwości sterowania.  

•zasilanie: baterie 

•obsługa: poprzez naciśnięcie guzika  

•podczas nagrania oczka papużki  świecą się na zielono, 

podczas odtwarzania na czerwono 

•wys. min. : 14 cm 

Papużka lekko przyspiesza nagrana ścieżkę, łudząco 

przypominając głos ptaka. 

szt. 1 

2.  spirometr 

zastosowanie: ćwiczenia rozwijające pojemność płuc, 

ćwiczenia oddechowe, kształcenie toru wydechowego 

przez usta; 

pomiar za pomocą min. trzech komór, na których 

przedziałki ukazują trzy różne wartości - 600, 900 oraz 

1200cm³ 

w zestawie ustnik 

szt. 1 

3.  
lustereczko 

laryngologiczne 

•przeznaczone do wielokrotnego użytku, wykonane ze 

stali chirurgicznej 

•wyposażone w praktyczny uchwyt 

•śr. min. 16 mm 

szt. 3 

 

 

Część 6 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń i produktów medycznych do Publicznego 

Przedszkola Nr 3 w Radomiu, o podanych niżej parametrach nie gorszych niż wskazuje opis: 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  
wanienka 

dezynfekcyjna 

•pojemność  min.1 l 

•wykonana z wytrzymałego polymeru  

•podziałka wewnętrzna  

•uchwyty ułatwiające przenoszenie 

•szczelna pokrywka 

•perforowana tacka ułatwiająca wyjmowanie narzędzi  

szt. 1 

2.  
rękawiczki 

diagnostyczne 

•rodzaj materiału: polichlorek winylu 

•powierzchnia  gładka 

•rozmiar: M 

•ilość min.: 100 szt. zapakowane w pudełko 

 

szt. 1 
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3.  
preparat do 

dezynfekcji 

•pojemność min.: 750 ml 

•wygodna forma aplikacji poprzez spryskiwacz  

•przeznaczenie min.: dezynfekcja zabawek 

•preparat bezalkoholowy 

•szerokie spektrum biobójcze :  bakterie,  prątki,  grzyby,  

wirusy  

szt. 1 

4.  
masażer do 

całego ciała 

•do wykonania masaż wibracyjnego 

•przeznaczenie: do delikatnego masażu szyi, barków, 

ramion, pleców i nóg  

•powierzchnia gładka 

•zasilanie: baterie  

•główki masujące z podświetleniem LED 

•materiał: plastik 

•obsługa jedną ręką 

•min 3 lata gwarancji 

•instrukcja 

szt. 1 

 

 

Część 7 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zabawek do Publicznego Przedszkola Nr 3, Nr 4, Nr 13 i Nr 

19 w Radomiu, o podanych niżej parametrach nie gorszych niż wskazuje opis: 

 

A) dostawa zabawek do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  gra (nr 1)* 

Gra typu obrazkowego, zestaw zawiera: 

• min. 80 kartoników 

• min. dziesięć wzorów po osiem sztuk 

• min. cztery obrazki: koń, świnka, kura i krowa stanowiące 

materiał tematyczny 

•min.  pięć pozostałych: słońce, księżyc, kwadrat oraz 

kropki w trzech wielkościach to materiał atematyczny 

/symboliczny 

• pudełko 

szt. 1 

2.  gra (nr 2)* 

Gra typu obrazkowego. Zestaw zawiera: 

• min. 80 kartoników 

• min. dziesięć wzorów po osiem sztuk 

• materiał tematyczny: dynia, pingwin, okulary, kapelusz, 

łopata, kawa, rakieta, gitara, papryka, balon 

• pudełko 

szt. 1 

3.  gra nr 3)* 

Gra ucząca zauważania relacji między symbolem i jego 

reprezentacją istniejącą w realnym świecie. Relacja  

dotyczy sytuacji zależności pomiędzy co najmniej dwoma 

elementami. Zestaw składa się z min. 84 elementów. 

szt. 1 

4.  gra (nr 4)* 

Gra ucząca relacji między dwoma bądź większą liczbą 

elementów (podmiotów, przedmiotów, fragmentów 

obiektów, cech). Pozwala dostrzegać  relacje między 

symbolem i jego reprezentacją w realnym świecie, znakiem 

i znaczeniem, zachowaniem i przejawianymi emocjami. 

Zestaw składa się z min. 105 elementów. 

szt. 1 

5.  gra (nr 5)* 

Gra - szeregi umożliwia wykonywanie ćwiczeń 

polegających na kontynuowaniu szeregów i uzupełnianiu 

szeregów. Aby wykonać ćwiczenia polegające na 

naśladowaniu szeregów należy zaopatrzyć się w dwa 

zestawy elementów. Zestaw zawiera min. 64 elementy o 

wymiarach min. 6 x 6cm.  

szt. 1 
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6.  gra (nr 6)* 

Gra - szeregi umożliwia wykonywanie ćwiczeń 

polegających na kontynuowaniu szeregów i uzupełnianiu 

szeregów. Aby wykonać ćwiczenia polegające na 

naśladowaniu szeregów należy zaopatrzyć się w dwa 

zestawy elementów. Zestaw zawiera min. 65 elementów o 

wymiarach min. 6 x 6cm. 

szt. 1 

7.  
gra planszowa 

(nr 1)* 

Gra planszowa z udziałem min. 3 graczy polegająca na 

odgadywaniu wylosowanych haseł za pomocą wyrazów 

bliskoznacznych, słów o przeciwnym znaczeniu lub innych 

określeń. Zestaw zawiera: 

• min. 495 kart 

• plansza do gry  

• min. 4 pionki  

• kostka do gry 

• instrukcję 

szt. 2 

8.  
gra planszowa 

(nr 2)* 

Zawartość pudełka:  

• min. 165 kart pytań  

• plansza do gry 

• figurka wykonana z miękkiego materiału w kształcie 

ziemniaka 

• min. 8 pionków 

• bączek 

• instrukcja 

szt. 2 

9.  
kącik zabaw - 

kuchnia  

Kuchnia posiada m.in.: mikrofala i dwa piekarniki, lodówka 

z kostkarką do lodu, ekspres do kawy, zlew z ociekaczem, 

ruchomy kran, interaktywny palnik kuchenny z 

obracającymi się pokrętłami oraz tablicę na której można 

umieścić menu lub listę zakupów. W górnej części kuchni 

znajduje się zegar z ruchomymi wskazówkami, szafka, w 

której dzieci mogą przechowywać naczynia lub garnki,  

można zawiesić dodatkowe akcesoria, w blacie znajduje 

się miejsce na umieszczenie smartphona. Wymiary min.: 

116,8 x 99,1 x 42,5 cm. 

Kuchnia zawiera ponadto: 

•    torbę na zakupy 

•    dwa kosze 

•    garnek i patelnię 

•    expres do kawy 

•    przyprawy 

•    kubki, talerze, miseczki, filiżanki 

•    durszlak 

•    sztućce 

•    telefon komórkowy 

•    łapkę do chwytania gorących naczyń 

•    kapsułki do ekspresu 

kpl. 2 

10.  
kącik zabaw - 

opiekunka 

Kącik zabaw typu opiekunka, wykonany z materiałów nie 

zawierający ftalanów, z masywnego tworzywa sztucznego 

o podwójnych ściankach odpornych na pęknięcia. Kącik 

zawiera m.in. przewijak, umywalkę z obrotowym kranem, 

siedzisko - krzesełko dla lalki, kręcącą się karuzelę, dużą 

pralkę z ruchomym pokrętłem i otwieranymi drzwiami, dużą 

półeczkę oraz szafkę z drzwiczkami. Dodatkowo: dwa 

pojemniki oraz wieszaczki na ubranka dla lalek. Wym. min.: 

95 x 26 x 80 cm. 

 

kpl. 2 

11.  klocki (nr 1)* 

Klocki typu konstrukcyjnego, drewniane o różnych 

kształtach geometrycznych, min. 100 sztuk  w kartonowym 

opakowaniu, najmniejszy klocek wym. min.: 3cm x 3cm x 

1.5cm, największy klocek wym. min.: 3cm x 1.5cm x 9cm, 

malowane farbami 5 kolorów 

 

opakowanie 2 
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12.  klocki (nr 2)* 

Klocki typu konstrukcyjnego, wykonane z miękkiego 

plastiku. Elementy o rozmaitych kształtach i wielkościach 

pozwalają na budowę różnych konstrukcji. 

Uatrakcyjnieniem zabawy są klocki w kształcie zwierzątek 

np. słoń, żyrafa, lew. Min. 200 szt. 

opakowanie 3 

13.  klocki (nr 3)* 

Klocki typu waflowego wykonane z miękkiego, 

przypominającego  w dotyku gumę materiału. Zestaw 

zawiera:  

• min. 500 elementów  

• wymiary pojedynczego klocka min.: 3,5 cm x 3,5 cm x 0,5 

cm 

• min. 28 kart 

• Karty dwustronnie i składają się ze zdjęcia gotowej 

budowli (strona A) i instrukcji (strona B) 

• opakowanie: pudełko 

opakowanie 2 

14.  klocki (nr 4)* 

Klocki o tradycyjnym sposobie łączenia, elementy 

wykonane z tworzywa sztucznego o różnych kształtach i  

kolorach; dzieci mogą budować bardziej zaawansowane 

konstrukcje, od budowli po różne stworzenia, zestaw 

składa się z min. 200 elementów zapakowany w plastikowe 

kubełek z pokrywą.  

opakowanie 2 

15.  klocki (nr 5)* 
Klocki typu konstrukcyjnego do tworzenia dużych, 

ruchomych budowli w oparciu o koła zębate, min. 90 

klocków o różnym kształcie i kolorach. 

opakowanie 2 

16.  klocki (nr 6)* 

Klocki typu 15x1. Zestawy kolorowych, edukacyjnych 

klocków, które razem tworzą setki różnych konstrukcji, 

dzięki systemowi łączenia stwarzają nieograniczone 

możliwości konstruowania trójwymiarowych budowli. 

Zestaw zawiera min. 305 klocków, materiał: plastik, 72 

akcesoria, 1 arkusz naklejek, kolorowe, obrazkowe 

instrukcje budowy łącznie min. 15 konstrukcji. 

opakowanie 2 

17.  kolejka  

Kolorowy zestaw plastikowych torów wraz z lokomotywą i 

dwoma wagonikami. W obu wagonikach znajdują się 

dwukolorowe kulki, które wprawiane są w ruch podczas 

jazdy pociągu. Waga min.: 0,80 kg. 

kpl. 2 

18.  
kostka 

aktywności  

Kostka elektroniczna  na baterie posiadająca 5 ścian z 

różnymi manipulacjami: śmigiełka, obrotowe liczydło, 

dźwiękowy alfabet, pianinko, dźwięki bębnów, talerzy i 

marakasów, klekocząca małpka.  Wym. min. 17 x 17 x 17 

cm. 

szt. 2 

19.  lalka (nr 1)* 
Lalka typu „bobas”, wykonana w całości z miękkiego 

tworzywa PCV, ruchome oczy, lalkę można kąpać. Wys. 

min. 40 cm wysokości. 

szt. 2 

20.  lalka (nr 2)* Lalka z ruchomymi oczami, korpus z PCV oraz krótkim 

włosami z nylonu. Wys. min. lalki 40 cm. 
szt. 2 

21.  lalka (nr 3)* Miękka lalka w ogrodniczkach, uszyta z welurowej tkaniny, 

wypełniona miękką flizeliną.  Wys. min. 50 cm. 
szt. 2 

22.  lalka (nr 4)* Miękka lalka w sukience, uszyta z welurowej tkaniny, 

wypełniona miękką flizeliną. Wys. min. 50 cm. 
szt. 2 

23.  
mobilna szafka 

z klockami  

Szafka na kółkach z różnorodnymi zestawami klocków 

zapakowanymi w wytrzymale, przeźroczyste plastikowe 

pojemniki z przykrywkami. 

• min. 8 plastikowych pojemników z pokrywkami 

• min. 8 rodzajów klocków konstrukcyjnych, w tym: 

multiklocki, ażurki, śruby z nakrętkami, jeżyki, patyczki, 

kolanka ścięte, płotki, morphun. Razem min. 1200 

elementów. 

• stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

brzoza 

• 4 kółka w tym 2 z blokadą 

szt. 2 
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• wym. min.  szafki 34 x 39 x 97 cm 

24.  
samochód/poj

azd (nr 1)* 

Duży samochód typu ciężarówka ładowarka, wyglądem 

naśladuje duże oryginalne pojazdy budowlane. Pojazd 

nadający się do pchania, wywracania lub transportowania 

zabawek. Dł. min. 67 cm. 

szt. 2 

25.  
samochód/poj

azd (nr 2)*  

Duży samochód kolorowy typu wywrotka, z ruchomymi 

elementami: otwierane drzwi; ruchome naczepy, składany 

trap, ruchoma drabina, materiał plastik, min. dł. 77 cm. 

szt. 2 

26.  
samochód/poj

azd (nr 3)* 

Duży drewniany samochód kolorowy typu dźwig  z 4 

klockami do zabawy z ruchomymi elementami: podstawa 

żurawia może się obracać, a ramię zaopatrzone w magnes 

może poruszać się w górę i w dół, przesuwając klocki. 

Wym. min.: 29 x 8 x 9,5cm. 

szt. 2 

27.  tunel  
Lekka i bezpieczna piankowa konstrukcja w kształcę 

tunelu, składająca się z kolorowych elementów o różnej 

fakturze. Wym. min. 58 x 177 x 46 cm. 

szt. 2 

28.  układanka  
Kolorowy sorter w kształcie kwiatka.  

• min. 16 dużych elementów 

• wym. min. kwiatka śr.33 cm, wys. 13 cm 

szt. 2 

29.  
wózek głęboki 

(nr 1)* 

Wózek głęboki, czterokołowy, wym.min.: wysokość 90 cm, 

długość 80 cm, szerokość 45 cm, dla lalek do 50 cm, 

miękkie zawieszenie na paskach, regulacja wysokości 

rączki, regulacja rozkładania budki, duża torba na zakupy. 

szt. 2 

30.  

wózek 

spacerowy  

(nr 1)* 

Wózek typu spacerówka  czterokołowy, wykonany 

całkowicie z tworzywa sztucznego. Konstrukcja rączki 

pozwala na prowadzenie wózka tak, aby mieć lalkę przed 

sobą zwróconą w kierunku jazdy lub tak, aby lalka była 

zwrócona w kierunku prowadzącego. Pod siedziskiem 

wnęka na położenie dodatkowych elementów. Wym. min: 

48 x 39 x 28 cm. 

szt. 2 

31.  
zabawka 

interaktywna 

Zabawka zapewniająca dziecku 5 różnych aktywności.  

• kształt grzybek  z 2 piłeczkami w 2 kolorach 

• materiał: plastik 

• wym. min. : 27,2 x 14,5 x 26,9 cm 

szt. 2 

32.  zjeżdżalnia  

•materiał: plastik 

•drabinka z dwoma szerokimi schodkami  

•2 wygodne poręcze 

•ślizg o długości min. 95 cm  

•przystosowana do intensywnego użytkowania. 

• wym. min. 120 x 47 x 72 cm  

szt. 1 

 

B) dostawa zabawek do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  
basen 

trójkątny(nr 1)* 

• basen narożny bez podłoża 

• wykonanie: pcv  

• wym. min.: 60 cm x 200 cm x 200 cm 

• w zastawie: min. 3000 piłeczek mix 4 kolorów, śr. min. 6 

cm 

szt. 1 

2.  piłki do basenu 

• opakowanie: worek 

• ilość: 500 szt.  

• śr. min. 6 cm  

• dedykowane do suchego basenu 

• mix 4 kolorów 

opakowanie 2 
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C) dostawa zabawek do Publicznego Przedszkola Nr 13 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  

basen 

trójkątny  

(nr 2)* 

• basen narożny bez podłoża 

• wykonanie: pcv  

• wym. min.: 60 cm x 200 cm x 200 cm 

• w zastawie: min. 3000 piłeczek mix 4 kolorów, śr. min. 6 

cm 

szt. 1 

2.  
figury 

porównawcze 

Zestaw do logicznego myślenia sortowania według koloru 

kształtu wielkości i grubości przeliczania porównywania. 

Zawiera min. 60 elementów. w min. 5 kształtach, min. 3 

kolorach, min. 2 rozmiarach i min. 2 grubościach; grubość 

min. 6 mm; całość umieszczona w pudełku-walizce o wym. 

min. 23 x 17 cm 

szt. 2 

3.  gra (nr 7)* 

Gra planszowa w języku angielskim polegająca na 

najszybszym ubraniu kota na swojej planszy, zestaw 

składa się z min.  4 plansz formatu A5 z grubego 

lakierowanego kartonu,; kołowrotka; min. 16 elementów 

ubrania na podstawie prostokąta, min. 16 żetonów z 

nazwami ubrań o wym.  min.10 x 5 cm, instrukcja z 

wariantami gry. 

szt. 2 

4.  gra (nr 8)* 

Gra typu:  słownictwo, sortowanie, lotto  pomagająca w 

odnajdywaniu różnic pomiędzy zdrowym a niezdrowym 

jedzeniem, zestaw zawiera: min. 35 plansze ze zdjęciami, 

min. 5 okrągłych, ilustrowanych żetonów, min. 5 

dwustronnych plansz do lotto, min. 25 kart o wym. min. 24 

x 19 cm ze zdjęciami poszczególnych potraw i produktów 

żywnościowych. 

szt. 1 

5.  gra (nr 9)* 

Gra typu obrazkowego przedstawiająca przeciwieństwa - 

zachowania bezpieczne oraz te które mogą nieść 

zagrożenie dla bezpieczeństwa, zestaw zawiera min. 24 

karty, min. 12 par, wym. min. 11,5 x 11,5 cm, opakowanie: 

pudełko. 

szt. 2 

6.  gra (nr 10)* 

Gra typu obrazkowego przedstawiająca właściwe oraz 

niewłaściwe zachowanie na zasadach przeciwieństw, 

zestaw zawiera min. 24 karty, min. 12 par, wym. min. 11,5 

x 11,5 cm, opakowanie: pudełko. 

szt. 2 

7.  gra (nr 11)* 

Gra typu obrazkowego, której głównym celem jest 

promowanie postaw proekologicznych oraz wskazywanie 

właściwych zachowań podczas pobytu w lesie obcowaniu z 

przyrodą. Bohater historyjek obrazkowych, zaprasza 

wszystkich na wyprawę do lasu i podpowiada: Jak należy 

zachowywać się w lesie? Co jest w nim dozwolone, a co 

absolutnie zabronione? Pomoc edukacyjna, której 

wielowariantowa formuła sprzyja stawianiu pytań, 

przewidywaniu pewnych wydarzeń poszukiwaniu rozwiązań 

dla pojawiających się problemów. Zestaw składa się z: 

• min. 25 elementów tworzących min. 5 historyjek 

obrazkowych; 

• min. 10 elementów pozwalających dokonywać oceny 

zachowania: 

• min. 5 kartoników z zielonym listkiem - ocena pozytywna, 

• min. 5 kartoników z czerwonym listkiem - ocena 

negatywna; 

• elementy ze znakiem ,,?" pozwalające na wprowadzenie 

własnych pomysłów rozwiązań danej sytuacji problemowej. 

szt. 2 
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8.  gra (nr 12)* 
Gra typu obrazkowego przedstawiająca znaki drogowe, 

zestaw zawiera min. 24 karty; wym. min, 11,5 x 11,5 cm, 

opakowanie: pudełko. 

szt. 2 

9.  gra (nr 13)* 

Gra planszowa  służąca do nauki alfabetu języka 

angielskiego, powtórek materiału oraz tworzenia 

opowiadań, zawiera min.7 banerów po min.  4 ilustracje; 

wym. min. 90 x 20 cm. 

szt. 2 

10.  

gra 

edukacyjna  

(nr 71)* 

Zestaw dwustronnych, plastikowych tabliczek 

zawierających wydrukowane małe i wielkie litery alfabetu 

oraz znaki interpunkcyjne; zestaw zawiera min. 326 

tabliczek o wym. min. 4 x 6 cm 

szt. 2 

11.  

gra 

edukacyjna  

(nr 2)* 

Zestaw dwustronnych, plastikowych tabliczek 

zawierających wypisane małe i wielkie litery alfabetu oraz 

znaki interpunkcyjne; zestaw zawiera min. 326 tabliczek o 

wym. min. 4 x 6 cm. 

szt. 2 

12.  

gra 

edukacyjna  

(nr 3)* 

Gra edukacyjna  przeznaczona do układania rytmów. 

Zawiera: drewnianą skrzyneczkę posiadającą  wysuwane 

zamykanie oraz min. 6 otworów na drewniane kołeczki. W 

środku skrzyni znajdują się kolorowe drewniane elementy z 

otworem w formie różnych figur geometrycznych, 

drewniane kołeczki oraz min. 5 tekturowych tabliczek 

dwustronnych z wzorami rytmów do ułożenia. Wym.min. 

drewnianej skrzyneczki  17 x 28 x 6,3 cm, min. 36 

drewnianych elementów w min. 6 kolorach i min. 6 różnych 

formach o wym. min.: szer. 3,5 cm, gr. 1,3 cm, min. 6 

drewnianych kołeczków o min. śr. 1,3 cm i min. dł. 9 cm, 

min. 5 tekturowych tabliczek z wzorami o wym. min. 12 x 

25,5 cm. 

szt. 2 

13.  

kącik zabaw - 

interaktywna 

kuchenka 

Zestaw posiada min.: dwa palniki, półka na przyprawy, 

zlew, piekarnik, wieszak na łyżki, garnki, mini zastawę 

stołową, min. 14 akcesoriów kuchennych; urządzenie 

podczas zabawy wydaje dźwięk, a w palnikach zapalają się 

światełka, które imitują płomień, całość wykonana z 

plastiku. Wym.min.: 67 x 41 x 61 cm. 

kpl. 2 

14.  

kącik zabaw - 

warsztat z 

narzędziami  

Zestaw małego majsterkowicza zawiera min. 46 elementy 

m.in.:  młotek, śrubokręt, wkrętarka, kombinerki, piła, 

plastikowe śrubki i gwoździe, deseczki z otworami, imadło. 

Wym. min. warsztatu 75 x 25 x 49 cm. 

kpl. 2 

15.  

kącik zabaw -

sklepik z 

wyposażeniem  

Sklepik z wyposażeniem -  stragan warzywny składa się z 

min. 44 akcesoriów.: kasa fiskalna, waga z ciężarkami, 

warzywa, owoce, koszyk na zakupy, monety i banknoty, 

jajka, pudełko ciasteczek i czekolady, mleko, kawa, 

herbata, soki owocowe. Wym.min. 53x34x82cm.  

kpl. 2 

16.  klocki (nr 7)* Klocki typu ażurki, różne kolory, do zabaw przestrzennych, 

min. 210 elementów. 
opakowanie 4 

17.  klocki (nr 8)* 
Klocki do zabaw przestrzennych, min. śr. okrągłego klocka 

7 cm; min. dł. rurki 7 cm; min. 64 elementy. 
opakowanie 4 

18.  klocki (nr 9)* 
Klocki typu zębatki do zabaw przestrzennych min. śr. 4,3 

cm, min. 80 elementów.  
opakowanie 4 

19.  klocki (nr 10)* 

Klocki w kształcie cegiełek o zaokrąglonych brzegach, 

wypełnione powietrzem i wykonane z lekkiego tworzywa 

sztucznego. Wym. min. 11 x 5,5 x 3,5 cm, min. 110 

elementów. 

opakowanie 2 
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20.  klocki (nr 11)* 

Klocki w kształcie  śrub, nakrętek oraz listew i klocków z 

otworami, wykonane z kolorowego tworzywa,  łatwe w 

montażu i konstrukcji maszyn oraz zwierząt. Wym. min. od 

2 do 12,8 cm, min. 76 elementów.   

opakowanie 4 

21.  klocki (nr 12)* 

Klocki w typie konstrukcyjnego, elementy w łatwy sposób 

łączą się ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni. Min.dł. 

boku kwadratowego klocka  10,5 cm, min. 48 elementów.  

opakowanie 4 

22.  klocki (nr 13)* 

Zestaw składający się z plastikowego pudełka i min. 12 

ponumerowanych klocków, na każdym z klocków cyfra 

odpowiada numerom zadań w załączonych książeczkach. 

Z ułożonych wg zadania klocków powstaje trójkolorowy, 

regularny wzór. Wym. min. pudełka 26 x 10,5 cm. 

opakowanie 4 

23.  klocki (nr 14)* 

Klocki o różnej długości w min. 10 kolorach najmniejszy 

klocek ilustruje liczbę 1 i jest punktem odniesienia dla 

innych klocków w zestawie, które są jego wielokrotnością, 

Zestaw zawiera min. 186 klocków; opakowanie: pudełko.  

opakowanie 2 

24.  klocki (nr 15)* 

Drewniana rozkładana walizka z uchwytami do tworzenia 

kolorowych mozaik. Wewnętrzne ściany walizki pełną 

funkcję tablic, na których układa się drewniane 

magnetyczne klocki w kształcie figur geometrycznych. 

Klocki układać można według własnego zamysłu lub 

odwzorowywać schematy z dołączonych kart pracy. Wym. 

min. tablicy 30 x 30 cm, min. 42 szt. klocków, min. 24 karty 

pracy. 

opakowanie 2 

25.  klocki (nr 16)* 
Klocki do zabaw przestrzennych w kształcie kwiatków, mix 

kolorów, min. śr.: 6,5 cm, min.  58 elementów 
opakowanie 4 

26.  klocki (nr 17)* 
Klocki do zabaw przestrzennych w kształcie sześcianów, 

mix kolorów, min. długość boku 2 cm, min.  100 elementów 
opakowanie 4 

27.  klocki (nr 18)* 
Klocki do zabaw przestrzennych w kształcie prostokątów, 

mix kolorów, min. długość 10 cm, min.  120 elementów 
opakowanie 4 

28.  klocki (nr 19)* 

Klocki typu „jeżyki”, wykonane z elastycznego plastiku,  

zazębiają się ze sobą, tworząc przestrzenne figury, klocki o 

min. 8 różnych kształtach geometrycznych mix kolorów, 

min. 72 elementy. 

opakowanie 4 

29.  klocki (nr 20)* 

Klocki typu konstrukcyjnego, mogą służyć jako gumka do 

ścierania, mix min. 8 kolorów, wym. min elementu 3,5 x 3,5 

cm, min 500 elementów.  

opakowanie 2 

30.  klocki (nr 21)* 
Klocki do zabaw przestrzennych w kształcie wieżyczek, mix 

kolorów,  min.  144 elementy 
opakowanie 2 

31.  klocki (nr 22)* Klocki transparentne mix kolorów,  min.  128 elementy opakowanie 2 

32.  lalka (nr 5)* 

Lalka typu  bobas, wygrywa melodię, porusza się, woła po 

angielsku mamę i tatę oraz otwiera i zamyka oczy, wys. 

min. 33 cm, dodatkowe akcesoria min.: ubranka, śliniak. 

szt. 4 

33.  lalka (nr 6)* 

Lalka typu  fryzjerka  z długimi włosami i akcesoriami 

fryzjerskimi min.: sandały grzebyk, lusterko, spineczki, 

nożyczki fryzjerskie i spryskiwacz, lalka działająca na 

baterie, wydaje dźwięki: gaworzy i śmieje się. Waga min. 

zestawu:  0,80 kg. 

szt. 2 
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34.  lalka (nr 7)* 

Lalka typu bobas, którą można zabrać ze sobą do kąpieli, 

lalka zamyka i otwiera oczy podczas zmiany pozycji, 

posiada ruchome ręce i nogi, wys. min. 30 cm; w zestawie 

akcesoria: ubranka, wanienka, butelka do karmienia, 

szampon, balsam, mydelniczka z mydłem, gumowa 

kaczuszka. 

szt. 2 

35.  lalka (nr 8)* 

Lalka typu  mała dama w sukience z długimi włosami do 

czesania, ruchome rączki i nóżki pozwalające stać i siadać, 

wys. min. 44. 

szt. 2 

36.  
lalki/pacynki 

(nr 1)* 

Zestaw lalek - pacynek na rękę, min. 6 pacynek w tym: 

Alicja, Kapelusznik, Królik, Królowa, Walet, Gąsienica, wys. 

min.: 23 cm, szer.  min. 22 cm. 

kpl. 2 

37.  
lalki/pacynki 

(nr 2)* 

Zestaw lalek - pacynek na rękę, min. 6 pacynek w tym: 

sowa, jelonek, lis, osioł, skunks, szop. o wys. min. 22 cm, 

szer. min. 22 cm. 

kpl. 2 

38.  
lalki/pacynki 

(nr 3)* 

Zestaw min. 11 lalek - pacynek na palec w tym  świnki, 

wilk, wróżka, Pinokio, Gepetto, lis, gajowy, Czerwony 

Kapturek, Babcia , materiał: tkanina, plastik, guma lub 

drewno, wys.min  10 cm. 

kpl. 2 

39.  mata - twister 

Mata do ćwiczeń równowagi i zręczności,  do zabawy w 

formie gry twister,  zawiera ciąg kół w różnych kolorach w 

min. 4 rzędach, po min. 6 kół w rzędzie, wym. min. maty: 

160 x 120 cm, min. śr. koła: 25 cm 

szt. 2 

40.  

plansza 

edukacyjna  

(nr 1)* 

Jednostronna, sucho ścieralna,  kolorowa plansza  

edukacyjna  z miejscem do uzupełniania z nazwami 

warzyw w języku angielskim o wym. min. 50 x 74 cm. 

szt. 2 

41.  
piaskownica 

(nr 1)* 

Zestaw 2x1 stanowiący połączenie piaskownicy z funkcją 

stołu wodnego na 4 nogach, wykonany z tworzywa 

sztucznego, bez ostrych krawędzi, w zestawie akcesoria 

takie jak: młynek wodny,  łopatka, grabki, wiaderko, foremki 

oraz  łódeczki. Zestaw wyposażony w min. dwie komory do 

napełnienia wodą i piaskiem, duży odpływ wody, 

materiałowa pokrywa chroniąca stół, wym.min. stołu 53 x 

53 x 41 cm; wym. min stołu z młynkiem wodnym: Wymiary: 

53 x 53 x 72 cm. 

szt. 1 

42.  
piaskownica 

(nr 2)*  

Przezroczyste dno z pleksy, narzędzia dodatkowe: grabie 

grabki i listwa wyrównująca oraz 1 kg białego piasku. Wym. 

min. piaskownicy 65 x 60 x 4 cm 

szt. 1 

43.  piłka  
Przeznaczona do gry w koszykówkę, materiał guma, śr. 

min. 15 cm 
szt. 2 

44.  plac zabaw 

Wielofunkcyjny plac zabaw typu 3 w 1 do użytkowania 

wewnątrz pomieszczeń. Wszystkie elementy zestawu 

wykonane z tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera:  

• zjeżdżalnię 4 stopniową do ślizgu, 

• elementy do gry w koszykówkę: min. 1 piłka, kosz oraz 

elementy do gry w piłkę nożną: min. 1 piłka oraz bramka 

piłkarska.  

• wym. min. zestawu: 160 x 97 x 105cm 

• szerokie stopnie, wygodne do uchwycenia poręcze 

• zaokrąglone krawędzie dla bezpieczeństwa dziecka  

szt. 2 

45.  

plansza 

edukacyjna  

(nr 2)* 

Dwustronna kolorowa zalaminowana plansza edukacyjna z 

alfabetem o wym. min. 61 x 86 cm. 
szt. 2 
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46.  

plansza 

edukacyjna  

(nr 3)* 

Jednostronna kolorowa plansza  edukacyjna z nazwami 

miesięcy w języku angielskim o wym. min. 43 x 56 cm. 
szt. 2 

47.  płotek 
Płotek przenośny wykonamy z kolorowego plastiku. Zestaw 

zawiera min. 6 elementów o wym. min. 80 x 6 x 55 cm 

które po połączeniu tworzą jednolitą konstrukcję płotka. 

kpl. 2 

48.  puzzle (nr 1)* 

Puzzle typu układanka drewniana przedstawiające porę 

roku: Jesień , składa się z min. 16 elementów, wym.min. 

podstawy 28 x 28 x 0,7 cm. 

opakowanie 2 

49.  puzzle (nr 2)* 

Puzzle typu układanka drewniana przedstawiające porę 

roku: Lato, składa się z min. 16 elementów, wym.min. 

podstawy 28 x 28 x 0,7 cm. 

opakowanie 2 

50.  ring Krążki z miękkiego tworzywa sztucznego do ćwiczeń 

zręcznościowych, min. śr. 18 cm. 
szt. 4 

51.  rowerek 

Konstrukcja metalowa, wykończenia z tworzywa 

sztucznego i miękkiej pianki, wbudowany wyświetlacz 

wskazuje czas, pokonany dystans i ilość zużytej energii, 

siedzisko regulowane w zakresie: 12,5cm -17 cm; 

kierownica nieregulowana, max. obciążenie 68 kg. 

Wym.min. 75 x 38 x 90 cm. 

szt. 2 

52.  
samochód/poj

azd (nr 4)* 

Duży  samochód kolorowy typu naczepa – wywrotka z 

ruchomymi elementami   otwierane drzwi; ruchome 

naczepy; składany trap. Wym.min. dł. 77,5 cm. 

szt. 2 

53.  
samochód/poj

azd (nr 5)* 
Samochód  typu pojazd - wywrotka z odczepianą 

przyczepą. Wym. min. 62 x 18 x 25 cm. 
szt. 2 

54.  
samochód/poj

azd (nr 6)* 

Samochód typu formuła wyścigowa wykonany z 

wytrzymałego tworzywa sztucznego, osie od kół wykonane 

z metalu, koła posiadają gumowe opony. Wym. min. 9,6 x 7 

x 7,5 cm 

szt. 6 

55.  szarfa Zestaw min. 4 szt. z  kolorowego, bawełnianego płótna 

pasków o wym. min. dł. 100, min. szer. 6 cm 
kpl. 12 

56.  

tablica 

motoryczna  

(nr 1)* 

Plansza z płyty MDF do ćwiczenia ręki z rysunkiem 

kwiatków. Prowadząc drewniany ołówek po wzorach 

dziecko ćwiczy umiejętność koordynacji i przygotowuje 

rękę do nauki pisania, ołówek  przymocowany do labiryntu 

za pomocą sznurka.  Wym.min.: 30 x 21 cm. 

szt. 2 

57.  

tablica 

motoryczna  

(nr 2)* 

Plansza z płyty MDF do ćwiczenia ręki z rysunkiem 

szlaczków: prawo - lewo. Prowadząc drewniany ołówek po 

wzorach dziecko ćwiczy umiejętność koordynacji i 

przygotowuje rękę do nauki pisania, ołówek  

przymocowany do labiryntu za pomocą sznurka.  

Wym.min.: 30 x 21 cm. 

szt. 2 

58.  

tablica 

motoryczna  

(nr 3)* 

Plansza z płyty MDFdo ćwiczenia ręki z rysunkiem 

szlaczków literopodobnych. Prowadząc drewniany ołówek 

po wzorach dziecko ćwiczy umiejętność koordynacji i 

przygotowuje rękę do nauki pisania, ołówek  

przymocowany do labiryntu za pomocą sznurka. Min. 4 

silikonowe stopki utrzymują tabliczkę we właściwym 

położeniu i zapobiegają przesuwaniu jej po stole. Wym.min.  

30 x 21 cm. 

szt. 4 

59.  
trasa z małymi 

pojazdami  

Drewniana konstrukcja składająca min. 4 torów 

umieszonych na min. 2 słupkach z min. 4 drewnianymi 

pojazdami.  Zestaw wykonany w barwnych kolorach. Wym. 

min. 25 x 10 x 28 cm 

szt. 2 
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60.  układanka 
drewniana 

Układanka drewniana składająca się z ramki, na której 

znajduje się min. 5  elementów z uchwytami, po wyjęciu ich 

z ramki należy umieścić je w odpowiednich otworach. 

Wym. min. ramki 45 x 8,5 cm. 

szt. 2 

61.  warzywa  

Zestaw zawierający min. 48 elementów, min. 40 % 

wielkości naturalnej warzyw m.in.: pomidorów, cebul, 

czerwonych i zielonych papryk, porów, ziemniaków, 

marchewek, kabaczków. 

kpl. 2 

62.  
woreczki z 

cyferkami 

Zestaw min 12 szt. kolorowych woreczków wypełnionych 

grochem, dodatkowy element - wyszywane cyferki od 1 do 

12 pozwala na tworzenie wielu wariantów gier. Wym. min 8 

x 12 cm. 

kpl. 2 

63.  
wózek głęboki 

(nr 2)* 

Wózek głęboki, czterokołowy, wym.min.: wysokość 90 cm, 

długość 80 cm, szerokość 45 cm, dla lalek do 50 cm, 

miękkie zawieszenie na paskach, regulacja wysokości 

rączki, regulacja rozkładania budki, duża torba na zakupy. 

szt. 2 

64.  

wózek 

spacerowy  

(nr 2)* 

Wózek typu spacerówka czterokołowy, wykonany 

całkowicie z tworzywa sztucznego. Wym. min: 52 x 27 x 55 

cm. 

szt. 2 

65.  

zabawka 

matematyczna

(nr 1)* 

Bryły w min 4 kolorach o wys. min. 4 cm i w min. 4 

kształtach podstawy w tym: prostokąt, koło, kwadrat, trójkąt 

do segregowania według min. 3 cech  w tym: kolor, kształt, 

wielkość. Całość na drewnianej podstawie o wym. min. 

17,5 x 17,5 cm; w wys. min. 9,5 cm. 

szt. 2 

66.  

zabawka 

matematyczna

(nr 2)*  

zestaw figur z wielokątami do układania, min. 24 elementy, 

opakowanie: pudełko. 
kpl. 2 

67.  
zestaw naczyń 

kuchennych   

Zestaw kolorowych plastikowych naczyń kuchennych do 

kawy lub herbaty z ociekaczem. Min 15 elementów: spodki, 

kubki, łyżeczki, dzbanek, gąbka, ociekacz. Wym. min.: 

ociekacz 28x30x7cm.  

kpl. 4 

 

D) dostawa zabawek do Publicznego Przedszkola Nr 19 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  

kącik zabaw -  

domek z 

mebelkami  

Drewniany domek z mebelkami do pokoju dziennego, 

łazienki, sypialni i kuchni. Wykonany dla rodziny 

składającej się z min. 4 lalek,  domek posiada przesuwany 

panel, ścianę oraz swój własny zestaw mebli, który może 

być ułożony na różny sposób. Wym. min. 33 x 45 x 44 cm. 

kpl. 1 

2.  

kącik zabaw -  

kuchnia 

kompakt  

Zestaw składa się z min. 3 elektronicznych urządzeń, które 

wydają dźwięki: kuchenka mikrofalowa, - bezprzewodowy 

telefon,  palnik kuchenny, który wydaje realistyczne dźwięki 

gotującej wody lub smażenia, gdy dziecko ustawi na nim 

odpowiednie naczynie, suszarka na naczynia, półka na 

przyprawy oraz mikrofala i lodówka, min. 20 dodatkowych 

akcesoriów w tym: talerze, kubki, garnek, patelnia, 

przykrywki, sztućce, solniczka i pieprzniczka. Wym. min. 71 

x 36 x 105 cm. 

kpl. 1 

3.  
kącik zabaw - 

toaletka 

Zestaw składa się z: bezpiecznego plastikowego lustra, 

lampki na baterie z min. 5-minutowym wyłącznikiem 

czasowym, wysuwanej szuflady i szerokiego blatu, min. 3 

małe akcesoria kosmetyczne, pasujący do toaletki stołek, 

który można chować pod toaletkę. Wym. min. 71 x 36 x 104 

cm. 

kpl. 1 
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4.  

kącik zabaw - 

warsztat 

budowniczego  

Zestaw małego majsterkowicza – warsztat budowlany, 

zestaw w kształcie krzesła zawiera min. 17 elementów w 

tym:   drewniana piła, wkrętarka, klucz, młotek, imadło, 

śrubokręt, drewniane części do przykręcania, śrubki i 

nakrętki. Wym.min.: wysokość: 45 cm x długość: 39 cm x 

szerokość: 17 cm materiał:  drewno i plastik. 

kpl. 1 

5.  klocki (nr 23)* 
Klocki drewniane kolorowe o różnych geometrycznych 

kształtach i różnej wielkości. Wym. min. klocka 3 x 3 x 3 

cm, min. 50 elementów. 

opakowanie 1 

6.  klocki (nr 24)* 

Klocki typu waflowego wykonane z miękkiego, 

przypominającego  w dotyku gumę materiału. Zestaw 

zawiera:  

• min. 500 elementów  

• wymiary pojedynczego klocka min.: 3,5 cm x 3,5 cm x 0,5 

cm 

• min. 28 kart 

• Karty dwustronnie i składają się ze zdjęcia gotowej 

budowli (strona A) i instrukcji (strona B) 

• opakowanie: pudełko 

opakowanie 1 

7.  klocki (nr 25)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach, część klocków z 

dwustronnymi dekoracjami pozwalającymi zbudować np. 

helikopter, rybkę, kwiatek, samolot, łódkę, mały domek. 

Min. 80 elementów, karty z instrukcjami pomagającymi 

rozwijać u dzieci umiejętności budowania. 

opakowanie 1 

8.  klocki (nr 26)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach służące do budowy 

pałacu z dodatkowymi elementami,  w  zestawie min. 2 

minifigrki, dodatkowe akcesoria, min. 193 elementów, 

opakowanie: pudełko. 

opakowanie 1 

9.  klocki (nr 27)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach służące do budowy 

wesołego miasteczka z dodatkowymi elementami,  min. 5 

minifigurek, dodatkowe akcesoria, min. 106 elementów, 

opakowanie: pudełko.  

opakowanie 2 

10.  klocki (nr 28)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach służące do budowy 

pociągu towarowego z dodatkowymi elementami: min.3  

minifigurki oraz min. 1  figurka zwierzęcia, dodatkowe 

akcesoria, min. 105 elementów, opakowanie: pudełko.  

opakowanie 1 

11.  klocki (nr 29)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach służące do budowy 

farmy z dodatkowymi elementami: min. 3 minifigurki ludzi, 

min. 5 minifigurki zwierząt, akcesoria dodatkowe, min. 104 

elementy, opakowanie: pudełko.  

opakowanie 1 

12.  klocki (nr 30)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach służące do budowy 3 

ruchomych maszyn: buldożer na gąsienicach, ciężarówkę z 

funkcją wywrotki oraz dźwig z obrotową kabiną, ruchomym 

ramieniem i działającym chwytakiem z dodatkowymi 

elementami i akcesoriami, min.in. 67 elementów, 

opakowanie: pudełko.  

opakowanie 1 

13.  klocki (nr 31)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach służące do budowy 

remizy strażackiej z dodatkowymi elementami, min. 2 

minifigurki ludzi i min. 1 minifigurka zwierzęcia, akcesoria, 

min. 76 elementów, opakowanie: pudełko.  

opakowanie 1 

14.  klocki (nr 32)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach służące do budowy 

placu zabaw: min. 2 minifigurek dzieci, do budowy: domek 

na drzewie ze zjeżdżalnią, huśtawka z wiatrakiem oraz 

samochodzik na sprężynce, min. 71 elementów. 

opakowanie 1 
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15.  klocki (nr 33)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach służące do budowy 

domu rodzinnego: min.  3 minifigurki ludzików, do budowy: 

trzy-poziomowy, modułowy dom z otwieranymi drzwiami i 

samochodem, dodatkowe klocki z rysunkami min. 69 

elementów, opakowanie: pudełko.  

opakowanie 1 

16.  klocki (nr 34)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach służące do budowy 

pizzerii z dodatkowymi elementami: min. 3 minifigurki, 

klocki z rysunkami, akcesoria, min. 57 elementów, 

opakowanie pudełko.  

opakowanie 1 

17.  klocki (nr 35)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach służące do wozu 

strażackiego w trakcie akcji gaszenia pożaru w barze z 

dodatkowymi elementami, min. 3 minifigurki, akcesoria, 

min. 327 elementów, opakowanie: pudełko 

opakowanie 2 

18.  klocki (nr 36)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach służące do budowy  

policyjnej furgonetki opancerzonej z otwieranym dachem, 

celi więziennej i wyciąganym sejfem z klejnotem, policyjny 

plecak odrzutowy ze skrzydłami, helikopter złodziejaszków 

z obrotowymi wirnikami, min 4 minifigurki, min. 400 

elementów, opakowanie: pudełko. 

opakowanie 2 

19.  klocki (nr 37)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach służące do budowy 

samochodu policyjnego ze zdejmowanym dachem, min. 2  

pachołkami drogowymi i 1 minifigurką, min. 92 elementy, 

opakowanie: pudełko. 

opakowanie 2 

20.  klocki (nr 38)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach służące do budowy 

helikoptera policyjnego z obracającym się wirnikiem i liną 

opuszczaną z wyciągarki, policyjny radiowóz pościgowy, 

auto sportowe i zaporę, min. 4 minifigurki oraz akcesoria, 

min. 294 elementów, opakowanie: pudełko.  

opakowanie 2 

21.  klocki (nr 39)* 

Klocki o różnych kształtach i kolorach służące do budowy 

mobilnego centrum dowodzenia z elementami,  które ma 

odłączaną kabinę ciężarówki, min. 4 minifigurki i min. 1 

minifigurka zwierzęcia, min.  374elementów, opakowanie: 

pudełko. 

opakowanie 1 

22.  
Klocki wafle - 

podstawa 

Zestaw zawiera 4 sztuki podstaw do klocków 

konstrukcyjnych w różnych wariantach kolorystycznych o 

wym. min.: 36 x 36 cm  

kpl. 1 

23.  parking  

Drewniany parking z  3 kondygnacjami do parkowania, 

ruchomą windą i lądowiskiem dla helikopterów, szlabanami, 

zestaw zawiera pojazdy i ludziki - łącznie min. 9 

elementów. Wym. min. po złożeniu 40 x 45 x 40 cm. 

kpl. 1 

24.  
płytka 

budowlana 

Uniwersalna płytka budowlana do rozbudowywania 

zestawów klocków. Wym. min.: 38cm x 38cm. 
szt. 2 

25.  puzzle (nr 3)* 

Puzzle typu 4 w 1, którego bohaterami są bohaterowie 

bajki: "Sekretne życie zwierząt". Pozwala ułożyć  min. 4 

niezależne układanki. Po ułożeniu układanek powstaną 

obrazki o wym.min. 285 x 205mm, materiał:  kalandrowany 

papier. 

opakowanie 2 

26.  puzzle (nr 4)* 

Puzzle składające się z min. 24 bardzo dużych elementów, 

Po ułożeniu układanki powstanie obrazek o wym.min. 

600x400mm, materiał:  kalandrowany papier. 

opakowanie 2 
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27.  puzzle (nr 5)* 

Puzzle składające się z min. 60 elementów, Po ułożeniu 

układanki powstanie obrazek o wym.min. 330x220mm, 

materiał:  kalandrowany papier. 

opakowanie 2 

28.  puzzle (nr 6)* 

Puzzle składające się z min. 100 elementów, Po ułożeniu 

układanki powstanie obrazek o wym.min. 410x275mm, 

materiał:  kalandrowany papier. 

opakowanie 2 

29.  puzzle (nr 7)* 

Puzzle typu 4 w 1, którego bohaterami są lamy, pozwala 

ułożyć  min. 4 niezależne układanki. Po ułożeniu układanek 

powstaną obrazki o wym.min. 285 x 205mm, minimalna 

liczba elementów każdej z układanek: 35 el., 48el., 54el. 70 

el., materiał:  kalandrowany papier.  

opakowanie 2 

30.  puzzle (nr 8)* 

Puzzle typu 4 w 1,  pozwala ułożyć  min. 4 niezależne 

układanki dot. samochodów, minimalna liczba elementów 

każdej z układanek: 35 el., 48el., 54el. 70 el., materiał:  

kalandrowany papier. 

 

opakowanie 2 

31.  puzzle (nr 9)* 

Puzzle typu 4 w 1,  pozwala ułożyć  min. 4 niezależne 

układanki dot. bajki My Little Pony, minimalna liczba 

elementów każdej z układanek: 35 el., 48el., 54el. 70 el., 

materiał:  kalandrowany papier 

opakowanie 2 

32.  puzzle (nr 10)* 

Puzzle piankowe, z których można budować różne 

przestrzenne elementy: kostkę, pudełko, matę do zabawy, 

składające się z min. 8 dużych kolorowych elementów,  

Wym.min. pojedynczego puzzla: elementu: 32x32x2cm, 

wym.min. maty po złożeniu: 118x60 cm. 

opakowanie 2 

33.  puzzle (nr 11)* 

Puzzle typu 4 w 1,  pozwala ułożyć  min. 4 niezależne 

układanki dot. Disneya "Kraina lodu", minimalna liczba 

elementów każdej z układanek: 35 el., 48el., 54el. 70 el., 

materiał:  kalandrowany papier. 

opakowanie 2 

34.  puzzle (nr 12)* 

Puzzle piankowe z bohaterami bajki: Świnka Peppa. 

Puzzle, z których można budować różne przestrzenne 

elementy: kostkę, pudełko, matę do zabawy, składa się z 

min. 8 dużych kolorowych elementów,  Wym.min. 

pojedynczego puzzla- elementu: 32x32x2cm, wym.min. 

maty po złożeniu: 118x60 cm. 

opakowanie 2 

35.  puzzle (nr 13)* 

Puzzle z bohaterami bajki: „Tomek i przyjaciel”, składa się z 

min. 24 elementów o wym.min. pojedynczego elementu: 

10x10 cm. 

opakowanie 2 

36.  
samochód/poj

azd (nr 5)* 

Samochód  typu pojazd - wywrotka z odczepianą 

przyczepą. Wym. min. 62 x 18 x 25 cm. 
szt. 2 

37.  
samochód/poj

azd (nr 6)* 

Samochód  z uchwytem umożliwiającym wygodne 

przenoszenie, przycisk pojedynczy do uruchamiania efektu 

dźwiękowego, wym.min. 21 x 6,5 x 15 cm. 

szt. 1 

38.  
samochód/poj

azd (nr 7)* 

Zestaw składający  się z dwóch pojazdów: koparki i 

wywrotki, materiał: plastik, każde z aut posiada ruchome 

elementy, możliwość zabawy także w trakcie kąpieli, 

wym.min.: 9  cm. 

szt. 1 

39.  
samochód/poj

azd (nr 8)* 

Samochód o kształcie sera z kierowcą – myszką, materiał 

plastik, ruchome koła samochodu, wym.min. 14 cm.  
szt. 1 

40.  
samochód/poj

azd (nr 9)* 

Samochód o kształcie marchewki z kierowcą – królik, 

materiał plastik, ruchome koła samochodu, wym.min. 14 

cm.  

szt. 1 
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41.  
samochód/poj

azd (nr 10)* 

Samochód o kształcie kości z kierowcą – piesek, materiał 

plastik, ruchome koła samochodu, wym.min. 14 cm.  
szt. 1 

42.  
samochód/poj

azd (nr 11)* 

Samochód o kształcie banana z kierowcą – małpka, 

materiał plastik, ruchome koła samochodu, wym.min. 14 

cm.  

szt. 1 

43.  
samochód/poj

azd (nr 12)* 

Samochód w typie wozu policyjnego z min. 2 figurkami , 

materiał: plastik, wym. min. autka 25-28 cm. 
szt. 1 

44.  
samochód/poj

azd (nr 13)* 

Samochód w typie furgonetka ambulans z min. 2 figurkami 

oraz nosze, materiał: plastik, wym. min. autka 25-28 cm. 
szt. 1 

45.  
samochód/poj

azd (nr 14)* 

Samochód w typie szkolny autobus z min. 1 figurką, 

materiał: plastik, wym. min. autka 20 cm. 
szt. 1 

46.  tory kolejowe  

Zestaw drewnianych elementów, które łączą się na 

zasadzie puzzli tworząc pętlę torów kolejowych. Min 100 

elementów w tym: elementy toru, kolejki z 2 wagonami, 

samochodzik, autobus, drzewka, domki, ludziki, znaki 

drogowe, most, szlaban, słupy elektryczne. Wym.min. dł. 

100 x szer. 105 x wys. 11cm, min. długość torów: 445 cm.  

kpl. 1 

47.  
zestaw 

porządkowy  

Zestaw porządkowy składający się z w min. 24 elementów 

w tym: pralka z otwieranymi drzwiczkami, miejsce do 

prasowania ze specjalną materiałową nakładką, sznurkowa 

suszarka do ubrań, kosz z workiem na śmieci, półki z 

barierką na wiadro. Dodatkowe akcesoria:  żelazko, 

wieszaki na ubrania, spinacze do prania, wiadro z 

koszykiem do wyciskania nadmiaru wody, szczotka, mop, 

szufelka oraz butelka imitująca płyn do sprzątania. 

Wym.min.: 43 x 35 x 47 cm. 

kpl. 1 

48.  
zwierzątka 

hodowlane 

Klocki o różnych kształtach i kolorach: min. 4 figurki 

zwierząt, kurnik z otwieranymi drzwiami, akcesoria: koryto, 

wiaderko wody, kwiatek i widły, a także klocek z nadrukiem 

siana. Min. 16 elementów. 

kpl. 1 

 

 

Część 8 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznego Przedszkola Nr 3,  

Nr 13 i Nr 19 w Radomiu, o podanych niżej parametrach nie gorszych niż wskazuje opis: 

 

A) dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Radomiu 

 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  
dyski 

sensoryczne 

• min. 4 szt. - kształt: piłka rugby z kolcami 

• min. 2 szt. -kształt: poduszka sensoryczna 

• min. 4 szt. - kształt: sensoryczne wyspy 

• materiał: guma 

kpl. 1 

2.  
dyski z 

fakturami 

• zestaw zawiera 5 małych dysków o śr. min. 11 cm i 5 

dużych dysków o śr. min. 27 cm  

• materiał: przyjemna w dotyku guma 

• dyski o różnej fakturze i kolorach  

• dodatkowo:  opaska na oczy i woreczki do pakowania 

dysków 

kpl. 1 
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3.  gra (nr 1)* 

Zestaw pomocy dydaktycznych wspomagający naukę sylab 

i rzeczowników Zestaw składa się z : książeczki: oprawa 

miękka, podzielone na min.  4 części po min. 24 strony i 

min. 176 ilustracji, dodatkowo: min. 4 płytki CD 

wspomagające procesu nauki mówienia. 

kpl. 3 

4.  

gra 

edukacyjna  

(nr 1)* 

 

Gra typu memory składająca się z min. 130 drewnianych 

tabliczek tematycznych, przeznaczona do ćwiczeń 

usprawniających funkcje wzrokowe: segregowanie, 

wyszukiwanie różnic, układanie w oparciu o wzór. Gra 

rozwija:  pamięć wzrokową,   procesy spostrzegania,   

utrwalanie słownictwa,    układanie historyjek,   wyobraźnię 

przestrzenną,  dostrzeganie figur w otaczającym świecie, 

klasyfikowanie obiektów. 

szt. 2 

5.  

gra 

edukacyjna  

(nr 2)* 

Gra typu układanka składająca się z  min. 36 elementów  o  

wys. min. 3 cm, w min. 4 kolorach; min. 2 podstawy o wym. 

min. 7 x 7 cm, z trzpieniem o wys. min. 25 cm; min. 10 

dwustronnych kart o wym. min. 27 x 5,5 cm. Na podstawie 

kart odtwarza na trzpieniu wzór z karty, posługując się 

drewnianymi formami. 

szt. 2 

6.  

gra 

edukacyjna  

(nr 3)* 

Gra planszowa składająca się z min. 6 plansz o wym. min. 

33 x 23 cm , min. 48 tafelków ze zwierzętami, instrukcja. 

Gra polega na odszukiwaniu  zwierząt na planszach i 

nakładaniu na tablice odpowiednich tafelków ze 

zwierzętami. 

szt. 2 

7.  

gra 

edukacyjna  

(nr 4)* 

Nakładana drewniana z kołeczkami i rysunkiem domku, na 

który nakłada się pojedyncze elementy, min. 10 elementów 

do ułożenia, wym.min.  nakładanki 33 x 28 cm  

szt. 2 

8.  

gra 

edukacyjna  

(nr 5)* 

Nakładanka drewniana z kołeczkami z rysunkiem biedronki, 

na który nakłada się pojedyncze elementy, min. 4 elementy 

do ułożenia, wym.min.  nakładanki 22 x 22 cm. 
szt. 2 

9.  

gra 

edukacyjna  

(nr 6)* 

Nakładanka drewniana z kołeczkami z rysunkiem żółwia, 

na który nakłada się pojedyncze elementy,  min. 6 

elementów do ułożenia, wym.min.  nakładanki 22 x 22 cm. 

szt. 2 

10.  

gra 

edukacyjna  

(nr 7)* 

Nakładanka drewniana z kołeczkami z rysunkiem kwiatka, 

na który nakłada się pojedyncze elementy, min. 7 

elementów do ułożenia. Wym.min.  nakładanki 22 x 22 cm. 

szt. 1 

11.  

gra 

edukacyjna  

(nr 8)* 

Gra rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową, 

sprawność manualną i precyzję. Zawartość: 

•  min. 4 kolorowe łyżki bambusowe (dł. min. 21,5 cm) 

•  min. 36 kulek w min. 4 kolorach (numerowane od 1 do 9) 

•  min. 4 kolorowe "gąsienice" (tulejka z materiału 

wykończona z jednej strony bambusowym pierścieniem,  a 

z drugiej gumką) 

•  bambusowa płytka z wyżłobieniem na żetony 

•  min. 20 krążków 

•  sznurek 

•  instrukcja 

•  kolorowa tuba ułatwia przechowywanie wszystkich 

elementów 

• wym. min. tuby: 31 cm x 12.5 cm x 12.5 cm 

szt. 2 

12.  

gra 

edukacyjna  

(nr 9)*  

Gra polegająca na dopasowaniu kolorowych kołeczków do 

swojego pola.  Zawartość: 

• drewniana plansza o śr. min. 40 cm podzielona na 4 

kolorowe strefy 

• min. 3 kostki wyznaczające zadania i zwiększające 

stopień trudności 

szt. 2 
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• kolorowe kołeczki 

• wym. min.: 7 cm x 40 cm x 40 cm 

13.  

gra 

edukacyjna  

(nr 10)* 

Gra umożliwiających przeprowadzenie różnorodnych 

zabaw zespołowych z udziałem 15 osób równocześnie. 

Utrwala znajomość podstawowych figur płaskich i kształtuje 

umiejętność rozróżniania ich pod względem wielkości, 

koloru i obrysu. Zawiera: 

• min. 150 płytek drewnianych z figurami 

• min. 32 płytki zadaniowych 

• min. 20 szablonów 

• min. 3 planszy 

• opakowanie: drewniana zamykana skrzynka z 

wyznaczonymi miejscami na każdy element 

szt. 1 

14.  

gra 

edukacyjna  

(nr 11)* 

Gra edukacyjna składająca się z min. 8 historyjek 

obrazkowych przedstawiających min. 8 różnych zachowań, 

które niosą ze sobą niepożądany skutek np.: przejście dla 

pieszych, fotelik samochodowy, lodowisko, ognisko, proca, 

łyżworolki, nad rzeką, piłka. Spośród min. 24 obrazków 

należy wybrać trzy, które odpowiednio ułożone pokażą 

historyjkę: pierwszy obrazek pokaże przyczynę wypadku, 

drugi skutek złego zachowania, a trzeci pokaże poprawne i 

bezpieczne zachowanie dziecka. 

szt. 1 

15.  

gra 

edukacyjna  

(nr 12)* 

Gra edukacyjna składająca się z min. 8 historyjek 

obrazkowych przedstawiających min. 8 różnych zachowań, 

które niosą ze sobą niepożądany skutek np.: w łazience, 

kontakt elektryczny, na schodach, przy oknie, w kuchni, 

talerz, na regale, żelazko. Spośród min. 24 obrazków 

należy wybrać trzy, które odpowiednio ułożone pokażą 

historyjkę: pierwszy obrazek pokaże przyczynę wypadku, 

drugi skutek złego zachowania, a trzeci pokaże poprawne i 

bezpieczne zachowanie dziecka. 

szt. 1 

16.  

gra 

edukacyjna  

(nr 13)*  

Gra edukacyjna składająca się z min. 24 kartoników o 

wym.min. 9 x 10 cm przedstawiających obrazki sytuacyjne 

do układania w seriach: co po czym?, min. 8 plansz 

formatu A4. 

szt. 2 

17.  

gra 

edukacyjna  

(nr 14)* 

Gra składająca się z min. 60 figurek - rybek z magnesami i 

naklejonymi obrazkami, w których nazwie występują 

samogłoski, min. 30 kartoników z samogłoskami, 

magnetycznej wędki, min. 5 plansz  „łowisk" formatu A4, 

które mogą posłużyć do ćwiczeń słuchowych, polegających 

na wybieraniu tych "rybek", w których nazwach słychać 

głoskę p, b, k, g, t, d, pi, bi, ki, gi,  instrukcji z propozycjami 

gier. 

szt. 2 

18.  

gra 

logopedyczna 

(nr 1)* 

Zestaw pomocy dydaktycznych wspomagający naukę 

sylaby i czasowniki l.poj. i l.mn. Zestaw składa się z : 

książeczki: oprawa miękka, podzielona na min.  2 części po 

min. 24 strony i min. 88 ilustracji, dodatkowo: min. 24 płytki 

CD wspomagające procesu nauki mówienia. 

szt. 2 

19.  

gra 

logopedyczna 

(nr 2)* 

Pakiet składający sie z mn. 3 zestawów po min. 8 talii kart 

o wym. min. 5,3 x 8,5 cm 

Zawartość pakietu: 

•Zestaw I - głoski sz, ż, cz, dż; s, z, c, dz (8 talii kart) 

• Zestaw II - głoski ś, ź, ć, dź, l, tr-dr (pr-br, kr-gr), r, l-r (8 

talii kart) 

• Zestaw III - głoski k, g, p, b, t, d, f, w (8 talii kart) 

szt. 2 

20.  gra 

stymulująca 

Gra typu: odpowiadając na pytania. Zestaw zdjęć służący 

nauce nawiązywania konwersacji i zadawania pytań czy 
szt. 1 
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rozwój (nr 1)* opowiadania historii. 

• min. 24 karty o wym. min. 21,5 x 14 cm 

21.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 2)* 

Gra typu:  ułóż historię, składająca się z min. 6 miękkich 

kostek o wym.min.  4 x 4 cm wykonanych z  pianki z 

obrazkami stanowią bazę do tworzenia opowiadań, kostki 

wskazują postać, miejsce i zdarzenie, a reszta opowiadania 

zależy od wyobraźni dziecka.  

szt. 1 

22.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 3)* 

Gra typu:  słuchaj i układaj obrazki , składająca się z min. 6  

kilkuelementowych historyjek obrazkowych, prezentujących 

znane dzieciom bajki np. Kopciuszek, Kot w Butach, 

Pinokio, Siedmiomilowe buty, Trzy świnki, Żółw i Zając itp., 

min. 1 płyty CD z treścią bajek. Min. 32 karty o wym. min. 

11,0 x 7,0 cm. 

szt. 1 

23.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 4)* 

Min. 50 kart demonstracyjnych formatu A5 

przedstawiających onomatopeje - wyrażenia 

dźwiękonaśladowcze w czterech kategoriach: zwierzęta 

domowe, zwierzęta natura, przyroda/otoczenie, dźwięki 

wydawane przez człowieka, instrukcja z propozycjami 

zabaw. 

szt. 1 

24.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 5)* 

Zestawy składają się z sześcianów - dźwiękowych kostek, 

na każdym z nich znajduje się połowa obrazka, przy 

prawidłowo ułożonym obrazku kostki wydają dźwięk. 

• min. 2 kostki o wym. min. 7 x 7 x 7 cm 

• produkt na baterie 

 •materiał: tworzywo sztuczne lub drewno 

kpl. 1 

25.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 6)* 

Gra typu:  memo przestrzenne owoce i warzywa, 

składająca się z: 

•min. 12 drewnianych figurek owoców i warzyw - 

różnokolorowych oraz w kolorze naturalnym drewna 

•min. 12 drewnianych klocków - domków z otworami o 

kształtach odpowiadającym kształtom zwierząt 

•min. 12 drewnianych klocków - daszków w kształcie 

graniastosłupów o prostokątnej podstawie 

•drewniane pudełko 

•instrukcję obsługi 

• wym.min. 13.5x29.0cm 

szt. 1 

26.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 7)* 

Gra typu:  ćwiczenia językowe, składająca się z min. 46 

kart ukazujących dzieci w czasie wykonywania różnych, 

codziennych czynności, wym. min. kart 15 x 10 cm 

szt. 1 

27.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 8)* 

Duże zdjęcia dotyczących zwierząt: ssaki, ptaki, gady, ryby 

i skorupiaki, owady, pajęczaki i mięczaki. Pudełko zawiera:  

• min. 70 dużych kolorowych kart  o  wym.min.21 x 15 cm 

• 1 instrukcję edukacyjną 

• opakowanie: kartonowe kolorowe 

szt. 1 

28.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 9)* 

Gra pomagając identyfikować dźwięki z życia codziennego 

dotyczące: (przedmiotów, zwierząt, dźwięki w domu, 

dźwięków z zewnątrz …). Min. 36 dźwięków 

rejestrowanych 4 razy, co wyznacza różne poziomy 

stymulowania uwagi. Zestaw zawiera:  

• min. 1 płytę CD (min. czas nagrania 36 minut), 

• min. 12 tekturowych tablic ze zdjęciami obiektów,  

• min. 40 żetonów z tworzywa sztucznego  

• 1 broszurę edukacyjną. 

• wym.min. planszy: 25 x 9,5 cm. 

• min. średnica żetonu: 3,5 cm. 

• opakowanie: kartonowe kolorowe 

szt. 1 
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29.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 10)* 

Gra rozwijająca język i pomagają budować słownictwo. 

Zestaw składa się z: 

•min. 60 zdjęć w dwóch formatach (kolorowych zdjęć 

wielkoformatowych, kart mniejszej wielkości), do 

nazywania, zrozumienia i wiązania zależności 

przyczynowo-skutkowych obrazów z ich środowiskiem. 

•min. 1 płyta CD (min. czas nagrania 54 minuty nagrania)  

zawierająca dźwięki związane z każdym zdjęciem,  

•instrukcja edukacyjna 

•opakowanie: kartonowe kolorowe 

szt. 1 

30.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 11)* 

Gra pozwalająca ćwiczyć ostrość wzroku i koncentrację 

oburęczną dziecka. Zestaw skalda się z: 

• min. 30 kart: 5 zestawów po 6 kart,  

• min. 2 plastikowe paski,  

• min. 36 plastikowych pionków: min. 3 rodzaje kształtów w 

min. 4  kolorach,  

• 1 broszura edukacyjna. 

• wym.min. karty : 23 x 4 cm. 

• wym.min. paska plastikowego: 23 x 4 cm. 

• min. śr.  okrągłego pionka: 3,3 cm. 

szt. 1 

31.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 12)* 

Gra pozwalająca odkrywać  liczby w różnych układach. 

Zestaw zawiera: 

•min. 12 dwustronnych plansz magnetycznych (wym.min. 

30 x 15 cm) 

•min. 72 żetony magnetyczne: myszy, żab, psów, owoców, 

królików, krów (dł. min.: 4 cm) 

•1 instrukcja 

Opakowanie: kartonowe kolorowe 

szt. 1 

32.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 13)* 

Gra obrazkowa składająca się z: 

• min. 50 zdjęć o maxi wymiarach do budowania słownictwa 

związanego z codziennym środowiskiem dziecka: 

czynności codzienne i sytuacje z życia wzięte. 

• wym.min.:  21 x 15 cm 

• 1 instrukcję dla nauczyciela. 

• opakowanie: kartonowe kolorowe 

szt. 1 

33.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 14)* 

Gra typu: historyjki obrazkowe stanowiące pomoc 

edukacyjną przeznaczone do aranżowania sytuacji 

komunikacyjnych. Zawartość opakowania: 

• min. 10 kartonowych plansz o wym. min. 35 x 25 cm, 

ilustrujących sceny z życia codziennego (tematy: ubrania, 

jedzenie, czystość/ciało, pojazdy, farma, basen, zabawki, 

parki, sny) 

• min. 23 magnetyczne żetony na zdjęcia dzieci o wym. 

min. 5 x 4,5 cm 

• instrukcja dla nauczyciela. 

szt. 1 

34.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 15)* 

Gra typu: kolory wspierająca naukę nazw kolorów i 

elementów garderoby. 

• min. 6 plansz o wym. min. 31 x 19 cm 

• min. 36 elem. z magnetycznego kartonu 

• min. 2 kostki 

szt. 1 

35.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 16)* 

Gra rozwijająca u dzieci umiejętność rozpoznawania i 

wyrażania emocji (m.in. radości, smutku, strachu, złości 

itp.). Zestaw tworzą: 

•min. 18 elem. (min. 6 tabliczek przedstawiających włosy, 

min. 6 - oczy, min. 6 - usta), z których da się ułożyć min. 6 

twarzy 

•min. 3 drewniane kostki z rysunkami części twarzy 

(zgodne z obrazkami na tabliczkach)  

•drewniane opakowanie 

szt. 1 
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36.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 17)* 

Gra rozwijająca u dzieci zmysły: obserwacji i dedukcji, 

polega na ułożeniu twarzy z elementów wg portretu 

pamięciowego.  

Zestaw zawiera:  

•min. 16 dwustronnych kart  

•min. 48 pasków z tektury i elementami twarzy (oczy i nos, 

włosy, usta) 

•instrukcję. 

szt. 1 

37.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 18)* 

Gra typu: słuchaj i opowiadaj. Zestaw zawiera: 

• min. 1 plansza z rysunkiem domu - wym.min.: 47 x 37 cm 

• min. 8 kart magnetycznych - wym.min. 15 x 15 cm / 20 x 

15 cm ilustrujących miejsca w domu (np. pokój dziecięcy, 

sypialnia rodziców, łazienka, salon, kuchnia, przedpokój, 

garaż, ogród) 

• min. 6 figurek magnetycznych - wys. min.: 5,5 – 8 cm 

• min. 12 żetonów magnetycznych w min. 4 kolorach w tym 

min. 9 żetonów numerowanych od 1 do 3 - min.śr. 2 cm 

• instrukcja 

szt. 2 

38.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 19)* 

Gra rozwijająca orientację przestrzenną, rozumienie i 

stosowanie odpowiedniego słownictwa, poznanie pojęć tj. 

„przed czymś / za czymś”, ”obok”, ”nad”, ”pod”. 

Zestaw zawiera:  

•min. 2 podstawy z magnetyczną przednią stroną  

(wym.min.: 33 x 23 cm),  

•min. 4 arkusze z różnymi krajobrazkami: w sadzie, na wsi, 

w domu, na plaży (wym.min.: 32,5 x 22,7 cm),  

•min. 16 figurek magnetycznych (min. 4 ludziki, min. 3 

przedmioty, min. 9 zwierzątek), 

 •min. 24 karty zadaniowe (wym.min. 21 x 18,5 cm), 

•instrukcję. 

szt. 1 

39.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 20)* 

Gra typu: rytmy i korale, pozwalająca na zdobycie 

umiejętności motorycznych. Zestaw zawiera: 

•min. 24 karty aktywności (min. 4 zestawy po min. 6 kart),  

•min. 32 korale plastikowe w min. 4 kształtach (w tym: kula, 

sześcian, cylinder, piramidy), w min. 4 kolorach  w min. 4 

egzemplarzach,  

•min. 2 plastikowe patyki z 2 zaślepkami  

•1 broszurę edukacyjną. 

szt. 1 

40.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 21)* 

Gra pozwalająca odkrywać  kształty i kolory, rozwija 

strukturę przestrzeni, umiejętności motoryczne i wizualne. 

Zestaw zawiera:  

•min. 6 modeli dwustronnych arkuszy ( min. 12 wzorów),  

•min. 1 przezroczysta podkładka, 

•min. 56 pionków w min. 4 kolorach. 

• min. śr. pionka: 3,30 cm. 

szt. 1 

41.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 22)* 

Układanka sensoryczna tupu 3 w 1 łącząca grę: sorter, 

układanka i klocki, min 1 drewniana podstawa z  min. 9 

kwadratowymi otworami, w które trzeba ułożyć min. 18  

drewnianych klocków, różna wysokość klocków, materiał: 

lakierowane drewno.Wym.min. podstawy: 21 x 21 x 8 cm 

szt. 2 

42.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 23)* 

Gra różnicująca wymowę głosek T, K, G, D, zawiera min. 6 

gier np..: planszową, bingo, superpamięć, wyścig, co się 

zmieniło?, kotki/Piotruś. 

szt. 1 

43.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 24)* 

Gra typu 4 w 1: językowa, sortowanie, 2 gry lotto,  

przeznaczona do obserwacji, kojarzenia i 

przyporządkowania, a także rozwijania słownictwa 

związanego z tematem żywności. 

Zestaw zawiera: 

•min. 35 plansz z obrazkami, 

•min. 5 dwustronnych plansz lotto, 

•min. 25 kart ze zdjęciami,  

szt. 1 
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•min. 5 żetonów, 

•instrukcję. 

44.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 25)* 

Gra polegająca na układaniu i dopasowywaniu kształtów, 

dopasowywanie kolorów i mieszanie kolorów. Składa się z 

plastikowych, kolorowych, transparentnych zwierząt, 

występujących w min. 3 rodzajach i min. 4 kolorach, 

podstawy z min. 3 drążkami oraz zestaw kart do gry. 

• min. 1 Podstawa plastikowa o wym.min. 20,7 x 13,5 x 

10,7 cm  

• min. 6 szt. dwustronnych kart do gry  

szt. 1 

45.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 26)* 

Gra typu obrazkowego pomagająca w rozpoznawaniu liczb 

od 1 do 10.  

Zestaw zawiera:  

• min. 50 kart z ilustracjami (min. 5 rodzin po min. 10 kart ),  

• instrukcję. 

szt. 2 

46.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 27)* 

Karty edukacyjne obrazkowe,  karty w dużym formacie, 

odporne na zniszczenia. Wzbogacają słownictwo dziecka i 

pozwalają na wiele czynności jak min.: sortowanie, ranking, 

pokazywanie, zapamiętywanie, zagadki.  

Zestaw zawiera: min. 48 kart z ilustracjami (min. 8 rodzin 

po min. 6 kart ), wym.min.kart  12 x 8 cm, instrukcję. 

Opakowanie: kartonowe kolorowe 

szt. 1 

47.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 28)* 

Karty edukacyjne obrazkowe. Na szczegółowych 

rysunkach uwzględnione miejsce pracy, strój 

charakterystyczny dla danego zawodu oraz podstawowe 

narzędzia pracy czy przedmioty. 

Zestaw zawiera: 50 kart z ilustracjami (10 rodzin po 5 kart ), 

wym.min.kart  12 x 8 cm, instrukcję. 

Opakowanie: kartonowe kolorowe 

szt. 1 

48.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 29)* 

Gra typu obrazkowego wzbogacają słownictwo dziecka i 

pozwalają na wiele czynności jak: sortowanie, ranking, 

pokazywanie, zapamiętywanie, zagadki. Zestaw zawiera: 

• min. 50 zdjęć o maxi wym. min.:  21 x 15 cm do 

budowania słownictwa związanego z codziennym 

środowiskiem dziecka: przedmioty codziennego użytku w 

kuchni, łazience, sypialni, pokoju dziennym   

• 1 instrukcję dla nauczyciela. 

szt. 2 

49.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 30)* 

Gra typu obrazkowego dot. przedmiotów z życia 

codziennego: szkoły, domu, zabawek i pojazdów. 

Zestaw zawiera: 

•min. 4 plansze (wym.min. 16,8 x 11,5 cm) 

•min. 24 ilustrowane, kartonowe karty  (wym.min.: bok 

karty: 4,8 cm) 

szt. 1 

50.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 31)* 

Gra typu: obrazkowego, rozwijająca świat małego dziecka, 

rozpoznawanie, nazwy obiektów, kolory. 

Zestaw zawiera: 

•min. 6 plansz - każda plansza posiada temat domu m.in.: 

łazienka, kuchnia, jedzenie, ubrania, zabawki, przedmioty 

(wym.min.: 33 x 23 cm) 

•min. 36 kart najczęstszych obiektów i czynności z życia 

codziennego, umieszczonych na  planszach. 

•opakowanie: kartonowe kolorowe. 

szt. 1 

51.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 32)* 

Gra typu obrazkowego, rozwija świat małego dziecka, 

nauka rozpoznawania – nazwy i kolorów ubrań. 

Zestaw zawiera: 

• min. 6 plansz (wym.min.: 33 x 23 cm) 

• min. 36 kart popularnych elementów garderoby, 

umieszczonych na planszach. 

szt. 1 
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52.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 33)* 

Gra typu obrazkowego, rozwijająca świat małego dziecka, 

nauka rozpoznawania – nazwy obiektów, zwierząt, kolorów. 

Zestaw zawiera: 

• min. 4 plansze  (wym.min.: 33 x 23 cm) 

• min. 24 karty znanych zwierząt dzikiej przyrody. 

szt. 1 

53.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 34)* 

Gra typu obrazkowego, składająca się z min. 28 kart o 

wym. min: 10 x 10 cm, pozwala ćwiczeń ust, twarzy i 

języka, na każdej karcie przedstawiony jest rysunek twarzy 

z różnymi minami, w zestawie instrukcja. 

szt. 2 

54.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 35)* 

Gra typu układanka składająca się z: min. 2 siatek o wym. 

min: 31,5 x 21,5 cm; min. 18 kart ze wzorami, min.  96 

klipsów (śr. min. 3,3 cm) w min. 4 kolorach. Plansze ze 

wzorami umieszczane pod siatką mają ułatwić tworzenie 

obrazów z klipsów. 

szt. 2 

55.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 36)* 

Drewniana rozkładana walizka z uchwytami do tworzenia 

kolorowych mozaik. Wewnętrzne ściany walizki pełną 

funkcję tablic, na których układa się drewniane 

magnetyczne klocki. min. 42 szt. klocków, min. 24 karty 

pracy. Wym. min. tablicy 30 x 30 cm.  

szt. 2 

56.  
klepsydra 

bąbelki 

• wypełnienie: oleista ciecz  

• wym. min: wys.7 cm  x szer. podstawy 4,5 cm szt. 2 

57.  
miękkie 

kształty 

•wykonane z tworzywa umożliwiającego: ściskać, ugniatać i 

naciskać.  

• min. 12 szt. w zestawie 

• min. 6 kształtów  

• wym. min.15 x 15 cm 

kpl. 1 

58.  

narzędzie w 

komunikacji 

niewerbalnej 

Pomoc do komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla 

osób wskazujących symbole lub litery wzrokiem. Zawiera:  

• plansza z przeźroczystego pleksi z kompletem rzepów  

• wym. min.: 300 mm x 490 mm x 4 mm 

• rzepy: min. 120 cm rzep taśma pętelka do przyklejenia na 

e-tranie (kolor biały)  

• min. 100 szt rzep kółko min. 13 mm haczyk do 

umieszczenia na symbolach 

szt. 1 

59.  
plansza 

edukacyjna 

Zestaw min. 37 kolorowych plansz przedstawiających 

dziewczynkę, która w prawidłowy sposób wypowiada głoski 

występujące w języku polskim. 

Pomoc podczas terapii logopedycznej, która pomaga 

ćwiczyć prawidłowe ułożenie artykulatorów podczas 

wypowiadania wszystkich – nie tylko tych najczęściej 

zaburzonych – głosek. 

• format: A5 

• wym.min.pudełka: 15 x 21 x 14 cm 

szt. 1 

60.  puzzle (nr 1)* 

Puzzle składające się z min. 8 elementów, wykonane z 

drewna, o tematyce kosmosu. Każdy element posiada 

dodatkowy uchwyt, który ułatwia wyjmowanie i 

umieszczanie puzzli w podstawie układanki. Dodatkowo w 

pustych miejscach przeznaczonych na puzzle namalowane 

są wzorcowe obrazki. Wym. min. podstawy układanki: 

30x21x2cm.  

opakowanie 4 

61.  puzzle (nr 2)* 

Puzzle z rysunkami świnek składające się z min. 5 

powtarzających się elementów o różnej wielkości  i min. 1 

drewnianej ramki. Puzzle układa się w specjalnie 

przygotowanym wzorniku. Wym.min.: ramka drewniana 38 

x 10 cm.  

opakowanie 2 
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62.  puzzle (nr 3)* 

Puzzle z rysunkami księżniczek składające się z min. 5 

powtarzających się elementów o różnej wielkości  i min. 1 

drewnianej ramki. Puzzle układa się w specjalnie 

przygotowanym wzorniku. Wym.min.: ramka drewniana 38 

x 10 cm.  

opakowanie 4 

63.  puzzle (nr4)* 

Puzzle 3D typu: dotknij i poczuj formę, układanka 

wykonana z naturalnego drewna, złożona z min. 1 

podstawy i min. 4 elementów do układania w kształcie 

zwierzątek, każdy element wyposażony  dodatkowo w 

naklejony materiał imitujący futerko zwierzątka, dodatkowy 

element - lusterko. Wym.min. podstawy: 26 x 26 cm.  

opakowanie 2 

64.  
skrzynka 

zgadula 

Skrzynka wykonana z drewna, zamykana, z pojedynczym 

otworem - rękawem w jednej ze ścianek. Przeznaczona do 

stymulacji zmysłów dotyku i słuchu dzieci. Wym.min.: dł. 

34,5cm, szr. 21,5cm wys. 21,5cm. 

szt. 1 

65.  
transparentne 

plamy 

• kolorowe, akrylowe "plamy" w kolorach podstawowych i 

pochodnych (czerwony, niebieski, żółty, zielony, 

pomarańczowy i fioletowy) oraz przezroczysta, biała, 

czarna i lustrzana.  

• min. 10 szt. w zestawie 

• śr. min. 15 cm  

Do  samodzielnego użycia lub na podświetlanym stole do 

mieszania kolorów, dopasowywania, obserwacji światła, 

cienia dekoracji ścian lub tworzenia dekoracji w pobliżu 

kącika plastycznego. 

kpl. 1 

66.  
transparentne 

rybki 

•zestaw min. 6 kolorowych, miękkich rybek 

•różne wielkości, kształty i kolory 

• wym. najmniejszego elementu 5 cm 

kpl. 1 

67.  

warsztat do 

nauki 

kodowania 

•min. 24 dwustronne karty pracy (31 x 4,2 i 21 x 4,2 cm) 

•min. 2 transparentne plastikowe siatki z miejscem na 

pionki „tafelki” 

•min. 6 dwustronnych plansz do grania 

•min. 14 plastikowych pionków „tafelków” z ilustracjami w 

dwóch kolorach 

•min. 12 plastikowych, dwukolorowych pionków „tafelków” 

do tworzenia trasy 

•instrukcję 

kpl. 2 

68.  

zestaw do 

komunikacji 

niewerbalnej 

Zestaw pomocy dydaktycznych składa się z min. 8  części 

m.in.: 

1. programu do edycji i drukowania symboli na nośniku CD 

zawierającego pakiet min. 9000 symboli. Umożliwia proste 

tworzenie i drukowanie tablic do porozumiewania się dla 

niemówiących. Program  pozwala na wstawianie w tablice i 

drukowanie symboli obrazków, zdjęć itp. poprzez funkcję 

kopiuj/wklej. 

2. kompletu min. 8 kartonikowych informacji do ręki, 

spiętych. Informacje dot. potrzeb, komentarz, uczuć, 

zwrotów grzecznościowych, pytania i zwroty 

konwersacyjne, min. 16 krótkich komunikatów przydatnych 

m.in. domu, szkole. 

3. kompletu min. 132 symboli na foliowanym kartonie 

kredowym z dołączonymi rzepami samoprzylepnymi. 

Symbole przedstawiają pojęcia z zakresów: czasu (dni 

tygodnia, miesiące, pory roku itp.), codziennych zajęć 

domowych, uczuć, pogody, pytań, miejsc. 

4. kompletu min. 96 symboli specyficznych dla zajęć 

szkolnych. 

5. kompletu materiałów przeznaczonych dla dzieci i 

kpl. 1 
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młodzieży z poważnymi problemami w komunikacji 

werbalne. Komplet zawiera: min. 61 kolorowych fotografii, 

min. 91 struktur zdaniowych z wykorzystaniem kodu 

kolorów i klucza Fitzgerald, min.2 podkładki z wzorem 

wypowiedzi, min. 32 symbole do samodzielnego układania 

wypowiedzi. Materiały przeznaczone dla osób używających 

dotychczas jedynie pojedynczych wypowiedzeń - 

rzeczowników lub czasowników w formie bezokolicznika 

lub 3. os. l. poj. 

6. kompletu materiałów przeznaczonych dla dzieci i 

młodzieży z poważnymi problemami w komunikacji 

werbalne. Komplet zawiera: min. 51 kolorowych fotografii, 

min. 89 struktur zdaniowych z wykorzystaniem kodu 

kolorów i klucza Fitzgerald, min. 1 podkładka z wzorem 

wypowiedzi, min. 42 symbole do samodzielnego układania 

wypowiedzi, poradnik metodyczny. Materiały przeznaczone 

dla osób używających dotychczas wypowiedzeń 

dwuelementowych (podmiot + orzeczenie), w celu 

rozszerzenia do trzyelementowych. 

7. kompletu materiałów przeznaczonych dla dzieci i 

młodzieży z poważnymi problemami w komunikacji 

werbalne. Komplet zawiera: min. 45 kolorowych ilustracji, 

min. 76 struktur zdaniowych z wykorzystaniem kodu 

kolorów i klucza Fitzgerald, min. 1 podkładka z wzorem 

wypowiedzi, min. 30 symbole do samodzielnego układania 

wypowiedzi, poradnik metodyczny. Materiały przeznaczone 

dla osób używających dotychczas wypowiedzeń 

dwuelementowych (podmiot + orzeczenie), w celu 

rozszerzenia do trzyelementowych. 

8. kompletu min. 4 silikonowych opasek z symbolami i 

napisami ułatwiających komunikację z osobą niemówiącą.   

 

 

B) dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznego Przedszkola Nr 13 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  gra (nr 2)* 

Gra planszowa i książeczka z bajką o Czerwonym 

kapturku. Książeczkę pozwala wprowadzić dziecko w świat 

gry i poznać bohaterów. 

• plansza o wym. min. 32 x 26 cm  

• min. 4 pionki 

• min 1 kostka 

• instrukcja do gry 

szt. 2 

2.  gra (nr 3)* 

Gra typu obrazkowego zawierająca min. 25 kart,  z których 

można ułożyć min. 12 par obrazków przedstawiających 

Domisiowych bohaterów oraz pojedynczą kartę - Pirat. Gra 

pozwala rozwijać spostrzegawczość i umiejętność 

kojarzenia, trenować szybkość reakcji na bodziec, uczy 

relacji społecznych 

szt. 2 

3.  gra (nr 4)* 

Gra planszowa 3D trenująca spostrzegawczość , w trakcie 

której gracze wędrują po planszy i zbierają grzyby. Zestaw 

zawiera:  

• planszę 

• min. 25 „grzybków” 

• min. 18 żetonów ze zwierzątkami, 

• min.  4 koszyki 

• min. 4 pionki 

• min. 1 kostka 

• instrukcja 

szt. 2 
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4.  gra (nr 5)* 

Gra planszowa i książeczka z bajką o Jasiu i Małgosi. 

Książeczkę pozwala wprowadzić dziecko w świat gry i 

poznać bohaterów. Zestaw zawiera:  

• planszę o wym. min. 32 x 26 cm 

• min. 4 pionki 

• min. 1 kostka 

• instrukcja do gry 

szt. 2 

5.  

gra 

edukacyjna  

(nr 15)* 

Drewniana układanka edukacyjna do nauki określania 

czasu na tradycyjnym zegarze, 12 drewnianych kolorowych 

elementów, dwie ruchome wskazówki, śr. tarczy zegara 

min.: 22 cm. 

szt. 2 

6.  

gra 

edukacyjna  

(nr 16)* 

Gra edukacyjna w formie loteryjki pomagająca w nauce 

rozpoznawania i nazywania kolorów oraz części garderoby 

dziecięcej, zawiera magnetyczne elementy do doczepiania 

na planszach. Zestaw zawiera: 

• min. 6 tabliczek magnetycznych o wym. min. 31 x 19 cm z 

postaciami dzieci 

• min. 36 części garderoby w min. 6 kolorach 

• min. 1  kostka z kolorami i min. 1 kostka z piktogramami 

• instrukcja 

szt. 2 

7.  

gra 

edukacyjna  

(nr 17)* 

Gra planszowa dot. min. z czterech zawodów np.: 

policjanta rolnika lekarza i kucharza, gracz musi uzbierać i 

ułożyć części swojej układanki, na każdej części jest 

obrazek przedstawiający narzędzie pracy używane w 

zawodzie wybranym przez gracza., wym. min. pudełka: 29 

x 19 x 3,7 cm. 

szt. 2 

8.  

gra 

edukacyjna  

(nr 18)* 

Gra planszowa, w trakcie gry gracze poruszają się 

pionkami po polach oznaczających dni tygodnia, w 

zestawie min. 1 kostka do gry, przepustką do etapu 

ostatecznej rozgrywki jest ułożenie puzzli, wym. min. 

pudełka: 29 x 19 x 3 7 cm. 

szt. 2 

9.  

gra 

edukacyjna  

(nr 19)* 

Gra planszowa dot. miesięcy i por roku, zestaw zawiera 

min. 1 planszę, pionki i min. 1 kostkę do gry oraz puzzle, na 

których przedstawione są 4 pory roku, wym. min. pudełka: 

29 x 19 x 5,5 cm. 

szt. 2 

10.  

gra 

edukacyjna  

(nr 20)* 

Gra typu domino z rysunkami zwierzątek po jednej stronie 

kostki 

• min. 28 kostek 

• kostki o wym. min. 7,5 x 3,7 cm 

• opakowanie: drewniana skrzynka 

szt. 2 

11.  

gra 

edukacyjna  

(nr 21)* 

Gra typu domino dwustronne: z jednej strony z  rysunkami 

zwierzątek, z drugiej strony klasyczne domino. 

• min. 28 kostek 

• kostki o wym. min. 8x4,5x0,6 cm 

szt. 2 

12.  

gra 

zręcznościowa 

(nr 1)*  

Gra ćwicząca zręczność oraz koordynację ruchowo-

wzrokową. Należy jak najwięcej razy złapać piłkę w obręcz, 

bez upuszczenia jej. 

• różdżka dł. min. 38 cm 

• piłka śr. min. 6,5 cm 

szt. 2 

13.  

gra 

zręcznościowa 

(nr 2)* 

Gra zręcznościowa składająca się z klocków o różnych 

kształtach w tym proste bieżnie, pochylnie, łuki, krótkie 

tunele przeznaczonych do konstruowania różnych torów, 

po których wędrują kulki. Zestaw zawiera: 

• min. 6 kulek o śr. min. 1,6 cm  

• min. 54 klocki  

• wym. klocków min. 4 x 4 cm, max. 4 x 12 cm 

szt. 2 

14.  gra 

zręcznościowa 

Gra zręcznościowa w trakcie każdego etapu gry zawodnik 

może oddać trzy strzały po czym sumę punktów każdego 

strzału. Zestaw zawiera: 

szt. 2 
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(nr 3)* • planszę 

• min. 4 wyrzutnie 

• 12 pionków tzw.  ,,czapeczek" 

15.  

gra 

zręcznościowa 

(nr 4)*  

Gra zręcznościowa składająca się z  magnetycznej wędki i 

rybek do złowienia, wym. min. 25 x 25 cm. szt. 2 

16.  

gra 

zręcznościowa 

(nr 5)* 

Drewniany sorter, kolorowa  kwadratowa kostka z 

wgłębieniami do umieszczania  różnych figur. 

• min. 10 figur do włożenia 

• wym.min. 13x13x13 cm. 

szt. 2 

17.  

gra 

zręcznościowa 

(nr 6)* 

Drewniane autko – sorter z klockami o różnych kształtach, 

które należy umieścić w odpowiednich otworach, 

zdejmowany dach umożliwia dostanie się do klocków we 

wnętrzu pojazdu, wym. min. 18 x 14 x 13 cm. 

szt. 2 

18.  puzzle (nr 5)* 

Puzzle typu obrazkowego po złożeniu przedstawiają 

jednego z mieszkańców Domisiowej Krainy. Różne rodzaje 

obrazków do złożenia. Układanka stanowi trening zdolności 

manualnych, percepcji wizualnej, spostrzegawczości, 

Każdy zestaw  zawiera: 

• min. 9 elementów 

• wym. min. obrazka: 18,8cm x 20,5cm. 

opakowanie 6 

19.  rzutki 

Zestaw składający się z  

• min. 3 rzepowych tablice o min. śr. 45 cm do powieszenia 

na ścianie, każda o innym rozmieszczeniu punktów i 

odmiennej numeracji  

• min. 9 plastikowych rzepowych piłeczek. 

kpl. 2 

20.  układanka  

Gra typu obrazkowego polegająca na dopasowywaniu 

kształtów postaci do rzucanych przez nie cieni.  

• min. 3 warianty gier 

• min. 24 kartoniki z postaciami 

• min. 24 kartoniki z cieniami  

• kartoniki wym. min. 7,5 x 7,5 cm 

• instrukcja 

  

szt. 2 

 

C) dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznego Przedszkola Nr 19 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  

gra 

edukacyjna  

(nr 22)* 

Gra, w której należy zidentyfikować kolory, uczy 

rozpoznawania i nazywania kolorów. Zawartość: 

• min. 21 kogutów 

• min. 21 żetonów 

• min. 2 kolorowe kostki do gry 

• instrukcja. 

szt. 2 

2.  

gra 

edukacyjna  

(nr 23)* 

Gra edukacyjna ćwicząca pamięć – z prezentowanej karty, 

należy jak najszybciej ułożyć z żetonów zapamiętany wzór. 

Zawartość: 

• min. 48 żetonów 

• min. 55 kart wzorów 

• min. 4 linki 

• min. 4 podkłady 

• klepsydra 

• instrukcja 

 

szt. 2 
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3.  

gra 

edukacyjna  

(nr 24)* 

Gra edukacyjna, w  której po jednej stronie znajdują się 

rymowane zagadki, a po drugiej kolorowe ilustracje-

odpowiedzi, nagroda za prawidłowo rozwiązaną zagadkę 

jest element puzzla. Zawartość: 

• min. 135 kart z zagadkami 

• min. 6 puzzli z portretami smoka 

• instrukcja 

szt. 2 

4.  

gra 

edukacyjna  

(nr 25)* 

Loteryjka edukacyjna zawierająca min. 3 gry, które uczą 

spostrzegawczości, analizowania obrazu i kojarzenia 

sytuacyjnego. Zawartość: 

• min. 4 dwustronne plansze 

• min. 35 tafelków 

• instrukcję gier 

szt. 2 

5.  

gra 

edukacyjna  

(nr 26)* 

Gra planszowa, dot. nazw i kolejności miesięcy oraz ich 

związku z następującymi po sobie porami roku. Zawartość: 

• min. 1 plansza, 

• min. 4 pionki, 

• kostka do gry, 

• min. 4x12 sztuk tabliczek z nazwami miesięcy, 

• min. 7 sztuk tabliczek z nazwami tygodnia, 

• min. 4x6 sztuk puzzli, 

• min. 8 sztuk żetonów z obrazkami, 

• instrukcja. 

szt. 2 

6.  

gra 

edukacyjna  

(nr 27)* 

Gra typu sortowanie ucząca rozpoznawania figur 

geometrycznych. Zawartość: 

• min. 4 dwustronne plansze 

• min. 72 kolorowe elementy 

• min. 1 kostka z kolorowymi oczkami 

• min. 1 kostka z figurami geometrycznymi 

• instrukcja 

szt. 2 

7.  

gra 

edukacyjna  

(nr 28)* 

Zestaw koralików do nawlekania, min. 4 kształty, mix 

kolorów, min. 185 szt.  szt. 2 

8.  

gra 

edukacyjna  

(nr 29)* 

Gra typu obrazkowego, ćwiczy spostrzegawczość, pamięć i 

różnicowania graficznych kształtów. Zawartość: 

• min. 48 tafelków 

• instrukcja 

szt. 2 

9.  

gra 

edukacyjna  

(nr 30)* 

Gra typu quiz zawierająca pytania z różnych dziedzin, 

rozwija wiedzę ogólną m.in. z biologii, geografii czy 

literatury. Zawiera:  

• min. 45 kart z pytaniami 

• min.  1 plansza 

• min. 4 figurki raków 

• min. 4 podstawki 

• instrukcja 

szt. 2 

10.  

gra 

edukacyjna  

(nr 31)* 

Gra typu obrazkowego ćwicząca refleks, wyrabiająca 

zdolności analizowania barw i kształtów. Zestaw oferuje 

min trzy gry. Zawartość: 

• min. 24 sztywne tafelki o wymiarach 11x12 cm 

• min. 80 sztuk żetonów 

• instrukcja do min. 3 gier. 

szt. 2 

11.  

gra 

edukacyjna  

(nr 32)* 

Gra typu obrazkowego, na którą składają się z min. 3 

zabawy edukacyjne rozwijające wyobraźnię, logiczne 

myślenie i rozumienie ze słuchu, zestaw zawiera min. 24 

plakietki, z których można ułożyć min. 6 historyjek oraz 

książeczka z wierszykami i instrukcją. 

 

szt. 2 
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12.  

gra 

edukacyjna  

(nr 33)* 

Gra składająca się z elementów obrazkowych i dodatkowo 

z puzzli, uczy łączenia przyczyn i skutków zdarzeń, ćwiczy 

umiejętność opowiadania, zachęca do nazywania emocji i 

odczuć, ćwiczy spostrzegawczość, rozwija słownictwo, 

puzzle pozwalające na samodzielne sprawdzenie, czy 

kolejność zdarzeń została prawidłowo ułożona, gracz ma 

za zadanie odwróci kartoniki z historyjką rewersem do góry 

i porównać symbole z ułożonymi puzzlami, zestaw zawiera: 

min. 24 plakietki, z których można ułożyć min. 6 historyjek, 

min. 6 kompletów czteroelementowych puzzli, instrukcja, 

opakowanie: pudełko. 

szt. 2 

13.  

gra 

edukacyjna  

(nr 34)* 

Gra typu memory, w której należy odnaleźć przeciwieństwa 

i dobrać je w pary np. gruby-chudy, wesoły-smutny itp. 

format min.: 18.0x27cm, oprawa: kartonowa. 

szt. 2 

14.  

gra 

edukacyjna  

(nr 35)* 

Gra typu przeciwieństwa, w której należy dopasować 

przeciwne przedmiotów i zjawisk, zestaw zawiera: min. 48 

kartoników, instrukcja z min. 4 grami, opakowanie: pudełko. 

szt. 2 

15.  

gra 

edukacyjna  

(nr 36)* 

Patyczki do liczenia, która pomagają w przyswojeniu liczb z 

przedziału od 0 do 9.  Wym. Min. opakowania: 91x59x110 

mm 
szt. 4 

16.  
loteryjka 

obrazkowa 

Gra typu obrazkowego wspomagająca rozwój mowy 

dziecka w zakresie poprawnej wymowy głosek szeregu 

szumiącego sz ż, cz dż, poszerzenie słownika czynnego 

oraz rozwoju percepcji słuchowej. Zawartość: 

• min. 8 plansz z obrazkami, 

• min. 72 dwustronne kartoniki, 

• woreczek, 

• instrukcja. 

szt. 2 

17.  puzzle (nr 6)* 

Puzzle typu układanka polegająca na dobraniu par domków 

i kryjówek. Min. 24 puzzle, z których można ułożyć min. 12 

par. 

opakowanie 2 

18.  puzzle (nr 7)* 

Puzzle dwuelementowe pomagające w nauce pisowni 

nazw kolorów w języku angielskim, min. 60 elementów, 

opakowanie: pudełko. 

opakowanie 2 

19.  puzzle (nr 8)* 

Puzzle dwuelementowe pomagające w nauce zapisu 

róznych angielskich słówek, min. 60 elementów, 

opakowanie: pudełko. 

opakowanie 2 

20.  puzzle (nr 9)* 

Puzzle dwuelementowe pomagające w nauce pisowni 

nazw warzyw i owoców w języku angielskim, min. 60 

elementów, opakowanie: pudełko. 
opakowanie 2 

21.  puzzle (nr 10)* 

Puzzle dwuelementowe pomagające w nauce pisowni 

nazw zawodów w języku angielskim, min. 60 elementów, 

opakowanie: pudełko. 
opakowanie 2 

22.  puzzle (nr 11)* 

Puzzle dwuelementowe pomagające w nauce pisowni 

nazw zwierząt w języku angielskim, min. 60 elementów, 

opakowanie: pudełko. 

opakowanie 2 

23.  zgadywanka 

Gra typu obrazkowego wspomagająca rozwój mowy 

dziecka w zakresie poprawnej wymowy głosek szeregu 

szumiącego s,z,c,dz, uczy wymowy poprzez zabawę, 

ćwiczy dodatkowo pamięć wzrokową i słuchową, 

spostrzeganie, koncentrację uwagi i myślenie. Zawartość: 

• min. 6 cylindrów 

szt. 2 
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• min. 30 elementów z głoską s 

• min. 30 z głoską c 

• min. 24 z głoską z 

• min. 12 z głoską dz 

• kolorowa kostka 

• lista wykorzystanych wyrazów 

• instrukcja 

 

  

Część 9 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu  dydaktycznego do Publicznego Przedszkola Nr 3  

w Radomiu, o podanych niżej parametrach nie gorszych niż wskazuje opis: 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  

gra 

logopedyczna 

(nr 1)* 

Gra składająca się z min. 20 zagadek. Każda składa się ze 

ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami. Jedna zagadka 

to min. 3 dźwięki. Zagadki dotyczą rzeczy znanych i 

bliskich dziecku, takich jak najczęstsze zjawiska pogodowe 

czy lubiane przez maluchy zwierzęta.  

• wym.min. 16.5 x22.0 cm 

• min. 20 plansz dwustronnie zadrukowanych, kolorowych  

• płyta CD  

• plastikowe kieszonki  

• oprawa: teczka  

szt. 4 

2.  

gra 

logopedyczna 

(nr 2)* 

Gra składająca się z min. 20 zagadek. Każda składa się ze 

ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami.  

• wym.min. 16.5 x22.0 cm 

• min. 20 plansz dwustronnie drukowanych, kolorowych  

• płyta CD  

• plastikowe kieszonki  

• oprawa: teczka 

szt. 4 

3.  

gra 

logopedyczna 

(nr 3)* 

Zestawy plakietek i etykietek służących do przenoszenia 

obrazów z rzeczywistości na obrazki, zestaw uczy dziecko 

rozumienia pytań: czyja?, czyj? oraz udzielania odpowiedzi 

na nie i rozróżniania elementów części ciała zwierząt 

(głowa, ogon). 

• min. 12 tekturowych plansz wzorcowych zwierząt 

• min. 36 tekturowych elementów obrazkowych 

• min. 38 etykietek opisowych 

• opis przykładowych ćwiczeń 

szt. 4 

4.  

gra 

logopedyczna 

(nr 4)* 

Zestawy plakietek i etykietek służących do przenoszenia 

obrazów z rzeczywistości na obrazki. Zestaw służy do 

nauki dopasowywania małych elementów do całości, 

dopasowywania rzeczownika w odpowiedniej formie do 

obrazka, odpowiedzi na pytania: Czym się bawi?, przez 

podanie etykietek lub wypowiedź oraz czytanie wyrazem. 

• min. 8 tekturowych plansz 

•min.  8 tekturowych elementów obrazkowych 

• min. 10 etykietek opisowych 

• opis przykładowych ćwiczeń 

• woreczek  

szt. 4 

5.  

gra 

logopedyczna 

(nr 5)* 

Zestawy plakietek i etykietek służący do przenoszenia 

obrazów z rzeczywistości na obrazk. Zestaw  składa się z 

dwóch oddzielnych zestawów ćwiczeniowych (Gdzie 

mieszka? i Co lubi?). Służą one do nauki dopasowywania 

elementów w postaci schematu do obrazka, odpowiedzi 

obrazkiem lub etykietką na pytania np.: Gdzie mieszka? 

szt. 4 



 
 

 
BZP.271.1.37.2020.MD 
 

 

Strona 34 

Kto mieszka? (Co lubi? Kto lubi?) i nauki zdań (układania 

ich) zawierających pewną informację. Uczy czytania 

pełnymi wyrazami (czytanie globalne) i pełnymi zdaniami. 

• min. 2 tekturowe plansze (szablon) 

• min.24 tekturowe elementy obrazkowe 

• min. 28 etykietek opisowych 

• opis 

• woreczek  

6.  

gra 

logopedyczna 

(nr 6)* 

Zestawy plakietek i etykietek służący do przenoszenia 

obrazów z rzeczywistości na obrazki, służą do nauki nazw 

czynności w 3. osobie liczby pojedynczej, nauki czytania 

pełnymi wyrazami (czytanie globalne), rozumienia pytania: 

Co robi? 

• min. 18 tekturowych elementów obrazkowych (18 

czynności) 

• min. 19 etykietek opisowych 

• opis przykładowych ćwiczeń 

• woreczek  

szt. 4 

7.  

gra 

logopedyczna 

(nr 7)* 

Zestaw plakietek i etykietek służący do przenoszenia 

obrazów z rzeczywistości na obrazki.  Zestaw służy do 

uświadamiania zmiany formy wyrazu w przypadku 

pojawienia się większej ilości elementów poprzez podanie 

odpowiedniej plakietki, etykietki. Uczy segregacji plakietek i 

etykietek na dwa zbiory: JEST – SĄ. Uczy czytania całymi 

wyrazami (czytanie globalne) Zestaw zawiera:  

• min. 18 elementów rysunków schematów czarno-białych,  

• min. 19 etykiet opisowych,  

• opis przykładowych ćwiczeń. 

szt. 4 

8.  

gra 

logopedyczna 

(nr 8)* 

Zestaw składający się z min. 40 elem. (min. 8 kompletów 

po min. 5 puzzli o wym. min. 6 x 6,5 cm). Zadaniem dzieci 

jest ułożenie zwierzątek we właściwej kolejności - od 

najmniejszego do największego. 

szt. 2 

9.  

gra 

logopedyczna 

(nr 9)* 

Zestaw zawiera min. 21 historyjek obrazkowych 

składających się z trzech obrazków przedstawiających 

kolejne etapy jednego zdarzenia. 

• format: A4  

• oprawa: teczka  

• zeszyt A5, min. 16 str.  

• plansze min.: 21 dwustronnie kolorowych kart  

• plastikowe kieszonki 

szt. 4 

10.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 1)* 

Min. 33 karteczki uczące dzieci, w jaki sposób należy 

ułożyć język, zęby i usta podczas wysławiania się i 

wymawiania trudnych słów. W opakowaniu plastikowe 

koperty, klejące arkusze oraz instrukcja.  

szt. 2 

11.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 2)* 

Zestaw ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki czytania 

i pisania lub pomagających w pokonaniu trudności z 

nabywaniem tych umiejętności. 

• format: teczka A4,  

• min. 47 kart z ćwiczeniami i tekturowe elementy do 

układania. 

szt. 4 

12.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 3)* 

Zestaw min. 60 elementów kolorowych figur z tworzywa 

sztucznego w min.5 kształtach (koło, kwadrat, sześciokąt, 

trójkąt, prostokąt), min. 3 kolorach (niebieski, czerwony, 

żółty), 2 rozmiarach i 2 grubościach. 

szt. 4 

13.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 4)* 

Gra pamięciowa składająca się z min. 4 duże plansze i min. 

24 małe obrazki, wykonane z grubej i twardej tektury.  szt. 4 
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14.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 5)* 

Zestaw składa się z min. 24 plakietek. Na obrazkach 

przedstawione są pojęcia przeciwstawne.  szt. 4 

15.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 6)* 

Drewniana układanka z kolorowymi dłońmi (2 szt.), 

poznawanie liczb 1 - 10. Zestaw zawiera min. 14 

elementów. 

szt. 4 

16.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 7)* 

Drewniana układanka z kolorowymi stopami (2szt.) i 

pomaga w nauce liczenia od 1 do 10. Zawiera min. 16 

elementów. 

szt. 4 

17.  

gra 

stymulująca 

rozwój (nr 8)* 

Min. 50 kart demonstracyjnych formatu A5 

przedstawiających onomatopeje - wyrażenia 

dźwiękonaśladowcze w czterech kategoriach: zwierzęta 

domowe, zwierzęta natura, przyroda/otoczenie, dźwięki 

wydawane przez człowieka, instrukcja z propozycjami 

zabaw. 

szt. 4 

18.  
lusterka 

terapeutyczne 

• komplet min. 4  lusterek oprawionych w miękką piankę 

• oprawy lusterek posiadają po obu stronach wygodne 

uchwyty na ręce 

• lusterka o różnym kształcie m.in.: kwadrat, koło, 

prostokąt, trójkąt i kolorach  

• wym.min. 34 x 21 x 1,5 cm  

kpl. 2 

19.  
lustro 

logopedyczne 

• drewniana rama 

• wym. min: 120 x 60 cm (bez ramy) 

• w zestawie uchwyty do zamocowania 

szt. 1 

20.  puzzle (nr 1)* 

Puzzle typu: wzory i kolory, w której należy odnaleźć jak 

najwięcej pasujących do siebie par puzzli, w których, np. 

podana liczba zgadza się z liczbą przedstawionych 

obiektów. Zestaw zawiera min. 60 elementów oraz pudełko. 

opakowanie 4 

21.  puzzle (nr 2)* 

Puzzle typu: sortowanie, drewniane puzzle z szeroką ramą 

ułatwiająca układanie elementów. Lakierowane drewno, 

min.12 elementów do układania. Dzieci rozwijają 

umiejętność tworzenia narracji, poszerzają zdolności 

językowe. Puzzle z obrazkami min. 12 różnych 

przedmiotów należy przyporządkować do 4 różnych 

obrazków,  w którym znajduje się lub których dotyczy dany 

przedmiot. 

opakowanie 4 

22.  puzzle (nr 3)* 

Puzzle typu: kolejność, drewniane puzzle z szeroką ramą 

ułatwiająca układanie elementów. Lakierowane drewno, 

min. 12 elementów do układania. Dzieci układają 

drewniane puzzle w takiej kolejności, aby tworzyły spójną 

całość.  

opakowanie 4 

23.  puzzle (nr 4)* 

Puzzle typu flexi, wykonane z elastycznego materiału. 

Zestaw zawiera min. 6 różnych obrazków a każdy z nich 

składa się z części od 2 do max. 7 przeznaczonych do 

ułożenia. 

opakowanie 4 

24.  puzzle (nr 5)* 
Puzzle typu: pojazdy, zestaw zawiera min. 6 puzzli 

przedstawiających pojazdy. Każde z puzzli składa się z 

min. 2 elementów. 

opakowanie 4 

25.  
układanka    

(nr 1)* 

Zestaw ćwiczeń  zawierający: 

• min. 4 karty  

• min. 21-stronicowa broszura z opisem metody i 

poleceniami do ćwiczeń 

Zawartość tematyczna zestawu: 

• samogłoski; 

• wyrażenia dźwiękonaśladowcze; 

• pierwsze sylaby otwarte ze spółgłoskami p, m, b, l, f, w, t, 

d; 

• wyrazy do czytania globalnego; 

kpl. 4 
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• zestawy samogłoska + sylaba otwarta; 

• wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych; 

• zdania i proste teksty. 

26.  
układanka    

(nr 2)* 

Zestaw ćwiczeń  zawierający: 

• min. 37 karty  

• min . 17-stronicowa broszura z opisem metody i 

poleceniami do ćwiczeń 

Zawartość tematyczna zestawu: 

• sylaby otwarte ze spółgłoskami s, z, k, g, j, n; 

• zestawy samogłoska + sylaba otwarta; 

• wyrazy do czytania globalnego; 

• wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych; 

• zdania i proste teksty. 

kpl. 4 

27.  
układanka    

(nr 3)* 

Zestaw ćwiczeń  zawierający: 

• min. 58 karty  

• min . 1 broszura z opisem metody i poleceniami do 

ćwiczeń 

Zawartość tematyczna zestawu: 

• sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami p, m, b, l, t, d, 

f, w, s, z, k, g, j, n; 

• wyrazy czytane globalnie,; 

• pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i 

zamkniętych; 

• zdania i teksty. 

kpl. 4 

28.  
układanka     

(nr 4)* 

Zestaw ćwiczeń  zawierający: 

• min. 58 karty  

• min . 1 broszura z opisem metody i poleceniami do 

ćwiczeń 

Zawartość tematyczna zestawu: 

• sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami sz, ż, rz, ch, 

h, ł, c, dz, cz, dż; 

• krótkie wyrazy jednosylabowe; 

• wyrazy czytane globalnie; 

• pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i 

zamkniętych; 

• teksty, krzyżówki sylabowe. 

 

kpl. 4 

29.  
układanka     

(nr 5)* 

Pomoc edukacyjna dla dzieci uczących się czytać, 

polecana  także dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Zestaw 

zawierać ma materiał podzielony zgodnie z kolejnymi 

etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody wczesnej 

nauki czytania. Dot. nauki: wyrazy zbudowane z dwóch 

sylab otwartych (zakończonych na samogłoskę).  Zestaw 

składa się z min. 21 kompletów. W skład każdego kompletu 

wchodzą następujące elementy: 

1. Obrazek; 

2. Przecięty obrazek z podpisem; 

3. Podpis - cały wyraz do czytania globalnego; 

4. Sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby. 

kpl. 4 

30.  
układanka    

(nr 6)*  

Pomoc edukacyjna dla dzieci uczących się czytać, 

polecana  także dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Zestaw 

zawierać ma materiał podzielony zgodnie z kolejnymi 

etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody wczesnej 

nauki czytania.  Dot. nauki:  wyrazy zbudowane z trzech 

sylab otwartych (zakończonych na samogłoskę). Zestaw 

składa się z min. 21 kompletów. W skład każdego kompletu 

wchodzą następujące elementy: 

1. Obrazek; 

2. Przecięty obrazek z podpisem; 

kpl. 4 
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3. Podpis - cały wyraz do czytania globalnego; 

4. Sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby. 

31.  
układanka    

(nr 7)* 

Pomoc edukacyjna dla dzieci uczących się czytać, 

polecana  także dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Zestaw 

zawierać ma materiał podzielony zgodnie z kolejnymi 

etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody wczesnej 

nauki czytania.  Dot. nauki: wyrazy zbudowane z dwóch 

sylab: sylaby otwartej (zakończonej na samogłoskę) i 

sylaby zamkniętej obudowanej spółgłoskami. Zestaw 

składa się z min. 21 kompletów. W skład każdego kompletu 

wchodzą następujące elementy: 

1. Obrazek; 

2. Przecięty obrazek z podpisem; 

3. Podpis - cały wyraz do czytania globalnego; 

4. Sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby. 

kpl. 4 

32.  
układanka    

(nr 8)* 

Pomoc edukacyjna dla dzieci uczących się czytać, 

polecana  także dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Zestaw 

zawierać ma materiał podzielony zgodnie z kolejnymi 

etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody wczesnej 

nauki czytania.  Dot. nauki: wyrazy zbudowane z dwóch 

sylab: sylaby zamkniętej obudowanej spółgłoskami i sylaby 

otwartej (zakończonej na samogłoskę). 

Zestaw składa się z min. 21 kompletów. W skład każdego 

kompletu wchodzą następujące elementy: 

1. Obrazek; 

2. Przecięty obrazek z podpisem; 

3. Podpis - cały wyraz do czytania globalnego; 

4. Sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby. 

kpl. 4 

 

Część 10 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania komputerowego do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych do Publicznego Przedszkola Nr 3 i Nr 19 w Radomiu, o podanych niżej parametrach nie 

gorszych niż wskazuje opis: 

 

A) dostawa oprogramowania komputerowego do prowadzenia zajęć specjalistycznych do 

Publicznego Przedszkola Nr 3 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  

program 

komputerowy 

(nr 1)* 

• program składający się z min. 6 części-ćwiczeń, 

• zawiera min. 1000 interaktywnych ćwiczeń i min. 300 kart 

pracy do wydruku, 

• możliwość pracy indywidualnej lub grupowej, 

• możliwość pracy z ćwiczeniami o różnych stopniach 

trudności, 

• różnorodne programy narzędziowe, np. Recytuję i 

śpiewam, Układanki, 

• rozbudowany system motywacji dzieci do samodzielnego 

wykonywania ćwiczeń, 

• TABLET, stanowiący wyposażenie dodatkowe (tablet do 

wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi 

umieszczonymi na karcie MicroSD), 

• Karta MicroSD z min. 2000 dodatkowych plików do 

wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty. Na 

tablecie można używać wspomagająco: min. 5 kategorii 

dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera 

min. 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się 

karty pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i 

szt. 1 
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czytania, godziny nagrań do wykorzystania na różnych 

zajęciach z dziećmi, a także min. 4 osobne aplikacje do 

zainstalowania na komputerze PC, 

• wbudowana Aplikację Terapeuty, wspomagającą m.in. w 

zbieraniu i archiwizowaniu danych z poszczególnych 

etapów terapii, 

• program współpracuje z  tablicą interaktywną i 

komputerem z panelem dotykowym. 

2.  

program 

komputerowy 

(nr 2)* 

• zestaw zawierający min.12 programów multimedialnych 

logopedycznych  

• min. 2300 interaktywnych ćwiczeń i min. 900 kart pracy, 

• mikrofon, 

• przewodnik metodyczny ze szczegółowym opisem 

programów, propozycji scenariuszy zajęć oraz tekstów 

terapeutycznych, 

• wsparcie techniczne, 

• TABLET stanowiący wyposażenie dodatkowe tablet do 

wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi 

umieszczonymi na karcie MicroSD, 

• karta MicroSD z min. 2000 dodatkowych plików do 

wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty.  Na 

tablecie można używać wspomagająco: min. 5 kategorii 

dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera 

min. 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się 

setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do 

oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania 

na różnych zajęciach z dziećmi, a także min. 4 osobne 

aplikacje do zainstalowania na komputerze PC, 

• zawiera ćwiczenia na wszystkie etapy terapii głosek 

(głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logotomach, 

głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, 

zgłoska w zdaniach, głoska w tekście), 

• moduł do badania mowy, 

• wbudowana Aplikacja Logopedy – baza danych dla 

logopedy, 

• archiwizacja danych z diagnozy i terapii (np. nagrań 

dziecka), 

• program współpracuje  z tablicą interaktywną i 

komputerem z panelem dotykowym. 

zestaw 1 

3.  

program 

komputerowy 

(nr 3)* 

Program służący do ćwiczeń w wysłuchiwaniu, wymawianiu 

i odczytywaniu wyrazów z głoskami dźwięcznymi i 

bezdźwięcznymi tworzącymi opozycje fonologiczne.  

Składa się z min. 4 płyt, na których zamieszczono 

ćwiczenia i gry w zakresie liter W-F, WI-FI, S-Z, Ś-Ź, SZ-Ż, 

C-DZ, Ć-DŹ, CZ-DŻ, P-B, PI-BI, T-D, K-G, KI-GI. Gra 

polega m.in. na: wybieraniu i grupowaniu obrazków, 

dobieraniu podpisów, rozdzielaniu podpisów, wyróżnianiu 

liter, podziale na sylaby, układanie zdań i wyrażeń.  

szt. 1 

 

B) dostawa oprogramowania komputerowego do prowadzenia zajęć specjalistycznych do 

Publicznego Przedszkola Nr 19 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  

program 

komputerowy 

(nr 4)* 

Program wspomagający nabywanie języka oraz terapię 

dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu. Zastosowanie: 

profilaktyka i terapia logopedyczna. Przeznaczenie:  

terapia/zajęcia z dziećmi uczącymi się się mówić, dziećmi z 

wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu oraz 

zestaw 1 
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komunikacji 

Zestaw zawiera: 

• program multimedialny na pendrive, 

• profesjonalny mikrofon, 

• przewodnik metodyczny zawierający propozycje 

scenariuszy zajęć  

• min.  150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i 

wierszyków 

Program współpracuje min. z:   tablicą interaktywną,  

komputerem z panelem dotykowym. 

Wersja językowa: polska 

Ilość stanowisk: 1 

Typ licencji: komercyjna 

Ważność licencji: wieczysta 

2.  

program 

komputerowy 

(nr 5)* 

Zestaw min. 7 programów wspomagających terapię 

logopedyczną. Przeznaczenie:  ćwiczenia wszystkich 

najczęściej zaburzanych przez dzieci głosek (dyslalia), 

wymowy bezdźwięcznej oraz kształtowania słuchu 

fonemowego, uwzględnia zasadę stopniowania trudności, 

utrwalania zaburzonej głoski lub głosek w wyrazach w 

różnych pozycjach, wyrazy zawarte w programach nie 

zawierają głosek z grup opozycyjnych. Zestaw zawiera 

ćwiczenia w zakresie: utrwalaniu głoski w wyrazach: SZ, Ż, 

CZ, DŻ, S, Z, C, DZ, ułożenia podpisu do obrazka z 

rozsypanki literowej z użyciem literek: Ś, Ź, Ć, DŹ, 

usprawniania wymowy głosek J, L, R oraz różnicowania 

ich; mowa bezdźwięczna, różnicowanie szeregów, słuch 

fonemowy. 

Zeszyt ćwiczeń 

Wersja językowa: polska 

Ilość stanowisk: 1 

Typ licencji: komercyjna 

Ważność licencji: wieczysta 

zestaw 1 

3.  

program 

komputerowy 

(nr 6)* 

Komputerowy program zawierający ćwiczenia poprawnej 

wymowy. Program ma zawierać min. 350 ćwiczeń, których 

adresatami są osoby mające problemy z poprawną 

wymową i wysławianiem się. Oddzielne ćwiczenia 

poszczególnych narządów odpowiedzialnych za mowę 

(ćwiczenia języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy, 

powiek, brwi, nosa, policzków), a także ćwiczenia dla 

różnych narządów łącznie. Licencja: na 1 stanowisko 

szt. 1 

4.  

program 

komputerowy 

(nr 7)* 

Program pozwalający na tworzenie bazy pacjentów z 

afazją, statystyk wynikających z rozwiązywanych przez 

pacjentów zadań, min. 11 zakładek z ćwiczeniami dla 

pacjentów (Wybieranie nazwy, Układanie nazwy, 

Wpisywanie nazwy, Zadania opisowe, Przysłowia – 

wpisywanie, Przysłowia – wybieranie, Dopasowywanie 

czynności, Zautomatyzowane ciągi słowne, Powtarzanie 

przysłów, Powtarzanie nazw obrazków, Powtarzanie nazw 

czynności), dużą ilość zdjęć (naturalnych okazów) i 

sekwencji wideo, bogactwo tematyczne i terminologiczne 

oraz głos lektora prowadzący pacjenta w programie jako 

pomoc uzupełniająca terapię osób niedosłyszących, osób 

upośledzonych umysłowo oraz osób z innymi zaburzeniami 

w komunikowaniu się. 

szt. 1 
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5.  

program 

komputerowy 

(nr 8)* 

Program stwarza możliwość prowadzenia trzech sposobów 

komunikacji (z inną osobą, z otoczeniem lub z innym 

komputerem). Program komputerowy do komunikacji 

alternatywnej, umożliwiający porozumiewanie się osobom 

niemym lub nie posługującym się mową z innych powodów. 

Umożliwia też porozumiewanie się z otoczeniem, innym 

komputerem itp.  Okno programu ma dynamiczną 

zawartość tabeli pól. Wybranie pola powoduje określoną 

akcję, zwykle wypowiedzenie jednego lub większej liczby 

słów. Niektóre pola łączą się z innymi stronami. Użytkownik 

może używać  zwykłej myszy lub klawiatury lub dowolnej 

specjalnej myszy  lub klawiatury podłączonej do komputera 

(ekranów dotykowych, przełączników itp.). Użycie jednego 

lub dwóch przełączników wspiera technika skanowania.  

szt. 1 

6.  

program 

komputerowy 

(nr 9)* 

Grą dla użytkowników języka symboli. Karty w grze nie 

pokazują tylko zwykłych obrazów, ale także symbole z 

jednej albo dwóch baz danych symboli (lub fotografii). W 

grę może grać jeden albo dwóch zawodników. Mogą oni 

obsługiwać grę za pomocą jednego albo dwóch 

przełączników. Poziomy trudności gry dostosowane do 

użytkowników. Programem można się posługiwać za 

pomocą techniki skanowania. Gra stwarza możliwość 

skomponowania całość gier tematycznych, poprzez 

wybranie pojęć z jednej kategorii. Gdy gra jest oparta na 

dwóch bazach danych, rozwinąć można tylko te pojęcia, 

które są dostępne w obu bazach danych. Ustawienia 

każdej gry można zapisać.  

szt. 1 

7.  

program 

komputerowy 

(nr 10)* 

Program dedykowany nauczycielom do tworzenia 

wydruków plansz i kart składających się z symboli. 

Program pozwala na uzyskanie grafiki w każdym 

rozmiarze, pozwala komponować i drukować plansze w 

kolorze służące do komunikowania. Program stworzony dla 

rodziców, terapeutów i innych ludzi, którzy wspierają 

użytkowników języka symboli. Program pozwala na 

tworzenie plansz składanych z wielu kartek papieru. tekst 

może zostać dodany do każdego symbolu, dając 

objaśnienie tego symbolu. Możemy określić czcionkę, 

rozmiar i styl, jak również zmienić  tekst. Dostęp do 

programu wymaga klucza USB.  

szt. 1 

8.  

program 

komputerowy 

(nr 11)* 

Baza kolorowych symboli mające różny stopień trudności. 

System graficzny, dzięki któremu nie mówiące osoby, 

mogą wyrażać swoje potrzeby, wolę, sprzeciw. W pakiecie 

symbole zachowane są w tzw. bazach danych. Symbole z 

baz danych opatrzone są odpowiednimi określeniami – 

werbalnym określeniem pojęć, jakie reprezentują. Pojęcia 

połączone są w drzewo kategorii. Dzięki temu można 

wybierać symbole wyszukując je w drzewie kategorii 

zgodnie z ich znaczeniem. Można też wybierać symbole 

wpisując po prostu ich określenia w odpowiednie pole. 

Każdy moduł programu wymaga klucza USB, który 

zapewnia dostęp do programu powołanej osobie. Klucz ten 

umożliwia również korzystanie z programu, po 

wcześniejszej jego instalacji, na wielu komputerach (w 

różnym czasie – np. w domu i w szkole). 

szt. 1 

9.  

program 

komputerowy 

(nr 12)* 

Pakiet zawierający min. 12 programów do diagnozy i terapii 

logopedycznej zawierających łącznie min. 2357 ćwiczeń 

oraz min. 880 kart pracy umożliwiających profilaktykę, 

diagnozę oraz terapię zaburzeń mowy i języka u dzieci w 

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pakiet ma 

zoptymalizować efekty nauczania, oferując korzyść nie 

zestaw 1 
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tylko dzieciom, lecz również terapeutom i nauczycielom. 

Zestaw umożliwia efektywne wykorzystanie czasu 

poświęconego na naukę i terapię i jego oszczędność w 

stosunku do tradycyjnie stosowanych metod. Pakiet 

powinien posiadać 12 programów multimedialnych na 

pendrive: 

• Szereg szumiący - moduł podstawowy  

• Szereg syczący - moduł podstawowy  

• Szereg ciszący - moduł podstawowy  

• Szereg szumiący - moduł profesjonalny 

• Szereg syczący - moduł profesjonalny 

• Szereg ciszący - moduł profesjonalny 

• Różnicowanie szeregów 

• Głoska r - moduł podstawowy  

• Głoski r, l - moduł profesjonalny 

• Mowa bezdźwięczna 

• Sfonem 

• Echokorektor 

   Dodatkowo: 

• profesjonalny mikrofon 

• przewodnik metodyczny (szczegółowe opisy programów, 

propozycje scenariuszy zajęć oraz tekstów 

terapeutycznych) 

• wsparcie techniczne 

•  TABLET , stanowiący wyposażenie dodatkowe  do 

wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi 

umieszczonymi na karcie MicroSD), 

• kartę MicroSD  z 2000 dodatkowych plików do 

wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty 

10.  

program 

komputerowy 

(nr 13)* 

Program przeznaczony do komunikacji alternatywnej i 

wspomagającej, dla osób mających poważne problemy z 

porozumiewaniem się za pomocą mowy. Główne 

informacje: 

• wersja językowa: polska 

• min. 8500 symboli 

• ilość stanowisk: 1 

• typ licencji: komercyjna 

• ważność licencji: wieczysta 

szt. 1 

 

1. W związku z realizacją przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy, z dniem podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca udziela na czas 
nieoznaczony, licencji niewyłącznej na oprogramowanie, na następujących warunkach: 

a) licencjonowane prawa nie są i nie będą obciążone prawami osób trzecich, które uniemożliwiałyby 
korzystanie z udzielonych licencji, w szczególności, że osoba dysponująca tymi prawami nie 
zobowiązała się do przeniesienia tych praw w całości lub części na osobę trzecią, jeśli miałoby to 
skutkować utratą bądź ograniczeniem uprawnień licencyjnych Zamawiającego; 

b) licencje uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z oprogramowania i jego poszczególnych 
elementów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami; 

c) licencje nie mogą zawierać ograniczeń w zakresie możliwości swobodnego administrowania 
oprogramowaniem, jego konfigurowania, strojenia oraz parametryzacji przez Zamawiającego. 

2. Wraz z udzieleniem Zamawiającemu licencji nastąpi przeniesienie na Zamawiającego własności 
nośników, na których utrwalono oprogramowanie w chwili jego wydania, o ile wydanie następuje w formie 
fizycznej, a nie poprzez jego udostępnienie w systemie informatycznym (w tym umożliwienie pobrania). 

3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu 
oprogramowania oraz, że Zamawiający wskutek zawarcia niniejszej Umowy będzie upoważniony do 
korzystania z oprogramowania w szczególności na następujących warunkach: 
        a)    wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności; 

         b) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie, utrwalanie,                                    
przekazywanie,     przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie; 

           c)  instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby   udzielonych  
licencji; 
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d) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa). 

 

Część 11 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do terapii mechanicznej do Publicznego Przedszkola 

Nr 3 i Nr 19 w Radomiu, o podanych niżej parametrach nie gorszych niż wskazuje opis: 

 

A) dostawa sprzętu do terapii mechanicznej do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  

osłona do 

podświetlanego 

stołu  

•wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego  

•wym. min. 48 x 35 cm 

•wys. ścianki bocznej min.: 3 cm  

szt. 1 

2.  
podświetlany 

stół  

Przeznaczenie: do podświetlania prac plastycznych oraz 

przejrzystych i przezroczystych obiektów, obserwowania 

wzorów, kształtów i kolorów.  

•taśmy LED 

•przeciętna żywotność źródła światła LED  min. 50.000 

godzin. 

•jasne, równomiernie oświetlone tła 

•panel z zaokrąglonymi krawędziami  

•wym.min.  48 x 35 x 1 cm  

• wym. min. powierzchni podświetlania 41 x 28,5 cm  

• gwarancja min. 2 lata 

szt. 1 

 

B) dostawa sprzętu do terapii mechanicznej do Publicznego Przedszkola Nr 19 w Radomiu  

  

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  
lampa 

dotykowa 

•spektrum barw: min. 16 milionów kolorów  

•funkcje flow color  

•mono color,  

•regulacja koloru i jasności 

•moc: min. 10W 

•sterowanie:  Pilot IR 

szt. 1 

2.  
lustrzany panel 

akrylowy  

Bezpieczny, odporny na zarysowania panel z min. 4 
wypukłościami. Odbicie z ciekawym efektem "rybiego oka". 
Wym. min. 49 x 49 cm 

szt. 1 

3.  
projektor      

(nr 1)* 

• wym. min.: 36x13x10cm ( bez obiektywu ), ze 

wspornikiem wiszącym min. 22 cm głębokość 

• napięcie sieciowe: min.  100-240V 

• źródło światła: 40W LED moduł 

• żywotność: min. 100 000 h 

• jasność: min. 1200 lumenów 

• temperatura : min. 4000 stopni K 

• rozmiar obiektywu: min. 8,5 cm 

• odległość projekcji: min 2-8m 

• stopień ochrony IP 20 

• efekty świetlne: wszystkie 

• wymaga użycia dodatkowego silnika 

• kompatybilny z wszystkimi efektami – tarczami i różnymi 

obiektywami 

• gwarancja min. 2 lata 

szt. 1 
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4.  
projektor      

(nr 2)* 

• typ: projektor przestrzenny 

• wym.min.: 31x27x15,5 cm 

• żarówka o mocy: min. 20 W, 12V 

• wielkość wyświetlanego obrazu: min. 1 m średnicy  

• w zestawie dołączona wymienna tarcza żelowa, okrągły 

statyw i uchwyt ścienny 

• gwarancja min. 2 lata 

szt. 1 

5.  
przenośny 

komunikator 

• nagranie i odtwarzanie do min. 100 komunikatorów plus 5 

komunikatorów dodatkowych - stałych 

• czas nagrywania: min. 15 minut pamięci  

• min. 5 poziomów nagrań, na każdym poziomie 20 pól 

• min. 5 dodatkowych pól na komunikaty stałe 

• zasilanie: bateria/baterie 

• regulacja głośności 

• wygodna rączka do przenoszenia 

• specjalna przegroda do przechowywania dodatkowych 

plansz z symbolami 

szt. 1 

6.  
świetlista 

kolorowa kula 

•mocna bryła wykonana z  estetycznego tworzywa 

sztucznego, pusta w środku,  

•do wyboru min. 16 barw, min. 4 programy zmieniające 

barwy,  

•pilot zdalnie sterujący  

•stacja dokująca 

szt. 1 

7.  tuba  

•przeznaczenie - do terapii światłem, różne funkcje 

świecące, statyczne kolory, dynamiczne efekty typu 

"pływająca tęcza kolorów" i inne 

•kształt: tuba 

•sterowanie:  audio lub pilot radiowy 

•wymiary:  65x65x30cm podstawa fi20cm 200cm wysokości 

•moc:  60W 

•okres gwarancji:  2lata 

szt. 1 

8.  

zestaw 

kamieni 

świecących  

•zestaw min. 12 świecących fluorescencyjnych kamieni 

•kamienie w różnych kolorach, świecące w ciemności 

•kamyczki w min. trzech rozmiarach 

•stacji dokującej do naładowania 

•po naładowaniu bateria wytrzyma min. 10  godzin 

kpl. 1 

9.  
zestaw 

światłowodów 

•ściana światłowodów mieniąca się różnymi kolorami 

•wym. min. szer. 100 x dł 200 cm  
kpl. 1 

 
 

Część 12 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do ćwiczeń równowagi do Publicznego Przedszkola 

Nr 3, Nr 4, Nr 13 i Nr 19 w Radomiu, o podanych niżej parametrach nie gorszych niż wskazuje opis: 

 

A) dostawa sprzętu do ćwiczeń równowagi do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  
belka 

podwieszana 

• wym.min.: 120 x 25 x 25 cm 

• do korzystania w pozycji siedzącej, leżącej, klęczącej 

• wykonany z lekkich materiałów nośnych  

• zabezpieczanie pianką  

• całość obszyta skajem 

•maksymalne obciążenie 100 kg 

szt. 1 
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2.  
deska do 

balansowania 

Drewniana deska i równoważnia do balansowana, składają 

się z platformy do stania oraz ruchomych kółek wkładanych 

w szynę znajdującą się na spodzie deski/równoważni. 

• kółka o szer. min. 16 cm i śr. min. 9,7 cm 

• wym. min platformy: 79 x 19 x 5,5 cm  

szt. 1 

3.  
drabinka  

(nr 1)* 

• drabinka pleciona typu kratka linowa do ćwiczeń 

fizycznych i sprawnościowych 

• wym. min. 90 x 220 cm 

• metalowe zaczepy do montowania 

szt. 1 

4.  
drabinka  

(nr 1)* 

• materiał: drewno 

• min. 13 szczebli 

• wym. min. 90 x 220 cm 

• metalowe zaczepy do montowania 

szt. 1 

5.  

dyski z 

fakturami  

(nr 1)* 

• zestaw zawiera 5 małych dysków o śr. min. 11 cm i 5 

dużych dysków o śr. min. 27 cm  

• materiał: przyjemna w dotyku guma 

• dyski o różnej fakturze i kolorach  

• dodatkowo:  opaska na oczy i woreczki do pakowania 

dysków 

 

kpl. 1 

6.  
fakturowe 

dłonie 

•materiał: tworzywo sztuczne 

•chropowata  powierzchnia lub wypustki 

• dł. min. 16 cm 

• 2 szt. w kpl. - dłoń prawa i dłoń lewa 

kpl. 3 

7.  
fakturowe 

stopy  

•przeznaczenie: m.in. ćwiczenia sensoryczne 

•materiał: tworzywo, sztuczne 

•chropowata  powierzchnia lub wypustki 

• dł. min. 20 cm 

• 2 szt. w kpl. - stopa prawa i stopa lewa 

kpl. 3 

8.  hamak  

• materiał: tkanina bawełniana, PCV 

• duża poduszka zapewnia najwyższy komfort siedzenia  

• śr.min. 70 cm 

• wys. min. 140 cm 

• uchwyt zakończony karabińczykiem ułatwia mocowanie 

• max. obciążenie 70 kg. 

szt. 1 

9.  
huśtawka  

(nr 1)* 

• typ: platforma okrągła 

• dopuszczalne obciążenie min.: 120 kg 

• średnica min.: 80 cm 

• grubość min.: 5 cm 

• huśtawka przystosowana jest do zawieszenia na 

wysokości min. 200cm od podłogi 

• materiał: wodoodporna sklejka liściasta, sztuczna skóra, 

tapicerskie materiały wypełniające, liny i okucia 

• wykończenie powierzchni: pełne, dwustronne 

tapicerowanie 

• regulacja długości linek: ograniczona - można 

jednorazowo wyregulować wysokość zawieszenia poprzez 

przesunięcie węzła 

• typ uprzęży: "drabinkowa" z jednym poziomem drążków 

szt. 1 

10.  
huśtawka  

(nr 2)* 

• typ: platforma 

• dopuszczalne obciążenie min.: 120 kg 

• długość min.: 100 cm 

• szerokość min.: 50 cm 

• huśtawka przystosowana jest do zawieszenia na 

wysokości min.200cm od podłogi 

• wysokość wraz z uprzężą: min. 180 cm 

szt. 1 
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• kształt: prostokąt z zaokrąglonymi rogami 

• materiał: wodoodporna sklejka liściasta, sztuczna skóra, 

tapicerskie materiały wypełniające, liny i okucia 

• regulacja długości linek: możliwość jednorazowego 

skrócenia linek 

• typ uprzęży: drabinkowa - dwa poziomy drążków 

11.  
huśtawka  

(nr 3)* 

• podwieszana w kształcie grzybka 

• wykonanie:  sklejka, zabezpieczenie wysokiej jakości 

pianką poliuretanową, obicie skórą ekologiczną 

• lina do zawieszenia w zestawie  

• śr. min. siedziska 60 cm 

• waga min. ok. 6,5 kg. 

szt. 1 

12.  
huśtawka  

(nr 4)* 

Okrągła huśtawka do balansowania  ciałem, bujania i 

obracania się.  

• śr. min.76 cm 

• wys.min. 60 cm 

• maksymalne obciążenie 60 kg 

szt. 1 

13.  

kołderka / 

chusta 

obciążeniowa  

•wym.min.: 90x100cm  

•waga min. 3 kg 

•wypełnienie: specjalny bezpieczny, granulat 

•składa się z części zasadniczej z 

wypełnieniem/obciążeniem oraz poszewki, którą łatwo 

odpiąć od części zasadniczej  

•materiał: bawełna 

szt. 1 

14.  
kostka 

manipulacyjna 

• kształt: sześcian  

• materiał:  pianka pokryta odporną na ścieranie skórą 

ekologiczną (skajem). 

• na ściankach umieszczone: sznurki, napy, guziki, klamerki 

oraz suwak umożliwiają ćwiczenia sprawności palców i 

uczące podstawowych umiejętności niezbędnych w czasie 

ubierania się (sznurowania i zapinania) 

• wym. min. 30 x 30 x 30 cm 

szt. 1 

15.  lina (nr 1)* 

• materiał bawełna 

• dł. min. 10 m 

• śr. min. 2 cm 

szt. 1 

16.  lina (nr 2)* 

• materiał: bawełna 

• dł. min. 5 m 

• śr. min. 2 cm 

• przeznaczenie np. do przeciągania na deskorolce. 

szt. 5 

17.  maglownica  

• urządzenie dostarczające masywnej stymulacji 

proprioceptywnej dla całego ciała dziecka, stymuluje układ 

czucia głębokiego 

• 2 pary podwójnych wałków 

• wykonanie: sklejka, wałki obite miękką gąbką i 

ekologiczną skórą. 

• wym.min.: dł. 120 cm. szer. 80 cm wys. 40 cm 

szt. 1 

18.  materac (nr 1)* 

• wym. min. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm 

• wypełnienie: pianka poliuretanowa 

• pokrycie: materiał skóropodobnym  

szt. 1 

19.  materac (nr 2)* 

• materiał: wytrzymała pianka pokryta łatwą do utrzymania 

w czystości tkaniną PCV, wolną od ftalanów,  wnętrze 

wykonane z polietylenu o niskiej gęstości, zewnętrzne 

warstwy (każda o grubości min. 1 cm) wykonane z pianki 

poliuretanowej  

szt. 2 
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• gramatura min. 3 kg/m2 

• wysokość swobodnego upadku HIC wynosi min. 2,1 m 

• wym. min. 200 x 85 x 8 cm 

20.  obręcze (nr 1)* 

• min. śr. 44 cm, 

• wykonane z tworzywa sztucznego 

• min.  4 szt. w komplecie 

• płaski profil 

kpl. 2 

21.  obręcze (nr 2)* 

• śr. min. 50 cm 

• wykonanie: plastik 

• min.  4 szt. w komplecie 

• różne kolory 

kpl. 2 

22.  pachołki  

Do zabaw ruchowych z wykorzystaniem cyfr od 0 do 9. Na 

każdym pachołku umieszczona jedna cyfra. 

• wys. min. 23 cm 

• min. 10 szt. w zestawie 

kpl. 1 

23.  pełzak 

•wyprofilowana, podniesiona tylna część  

•delikatnie zwężony przód dający większą swobodę ruchu 

podczas jazdy w pozycji leżącej 

•kółka z podwójnymi łożyskami kulkowymi 

•wym.min. 56 x 37 x 14 cm 

•max. obciążenie 100 kg 

szt. 1 

24.  piłeczki (nr 1)* 

• zestaw zawierający min. 20 sensorycznych piłek o różnej 

wielkości, strukturze i powierzchni 

• śr. min od 4 do max 7,5 cm  

• worek na rzep do przechowywania  

szt. 1 

25.  piłka (nr 1)* 

• wykonanie:  PVC  

• jeden uchwyt do trzymania 

• powierzchnia gładka 

• max. waga obciążenia 150 kg 

• śr. min.: 55 cm 

szt. 1 

26.  piłka (nr 2)* 

• materiał  PCV  

• powierzchnia z wypustkami w kształcie okręgów 

• śr. min. 75 cm 

• maksymalne obciążenie 500 kg 

szt. 1 

27.  piłka (nr 3)* 

• wykonanie:  PVC  

• powierzchnia z wypustkami  

• max. waga obciążenia 550 kg 

• śr. min.: 75 cm 

szt. 1 

28.  płotki 

Przeznaczone do ćwiczeń w pokonywaniu przeszkód. 

•wym. min. 56 x 13 x 12 cm  

• min. 4 szt. w zestawie 

•różne kolory 

szt. 1 

29.  podwiesie  

• podwiesie stalowe podsufitowe typu „I” wraz ze 

wspornikami do ściany   

• haki wraz z karabińczykami  min. 4 szt. 

• mocowane do dwóch, naprzeciwległych ścian  

• przeznaczenie: do zawieszania sprzętów do ćwiczeń 

integracji sensorycznej 

kpl. 1 

30.  ring 

• śr. min. 18 cm 

• min. 6 szt. w zestawie 

• przeznaczone do napompowania 

• wykonane z przeźroczystego materiału  

• we wnętrzu każdego z  ringów znajdują się innego koloru 

piłeczki oraz specjalny żel, w każdym ringu jedna z piłeczek 

jest innego koloru niż pozostałe 

kpl. 1 
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31.  roller  

Przeznaczenie: do ćwiczeń motorycznych, koordynacji obu 

części ciała i trenowania ruchu naprzemiennego  

•wym. min. 36 x 37 x 62 cm  

•śr.min.  kółek 15 cm  

•dł. min. pedałów 28 cm  

•max. obciążenie 75 kg 

szt. 1 

32.  
sensoryczna 

piłka fasolka 

• kształt: fasolka lub orzeszek 

• wykonanie:  PVC  

• powierzchnia z wypustkami  

• max. waga obciążenia 120 kg 

• śr. min.: 50 cm 

• dł. min.: 90 cm 

szt. 1 

33.  
sensoryczne 

kamienie 

Okrągłe dyski sensoryczne z wypustkami, do ćwiczeń 

równowagi przeznaczone do rozwoju sensoryki stóp. 

• materiał tworzywo sztuczne 

• wym. min. 8 x 16 cm 

• min. 4 szt. w zestawie 

• mix kolorów 

kpl. 1 

34.  stepper 

• metalowa konstrukcja oraz wykończenia z tworzywa 

sztucznego i miękkiej pianki 

• wbudowany wyświetlacz pokazujący czas, pokonany 

dystans i ilość zużytej energii 

• wym. min. 45 x 39 x 89 cm 

• max. obciążenie 68 kg 

• sprzęt odpowiedni dla dzieci w wieku od 3 roku życia 

szt. 1 

35.  
ścianka 

wspinaczkowa 

 • materiał drewno o grubości min. 18 mm 

• wym. min. 90 x 220 cm  

• do ścianki dołączone są kamienie min. 10 szt. do 

wspinaczki 

• posiada metalowe zaczepy do montowania 

szt. 1 

36.  

tablica 

motoryczna  

(nr 1)* 

• tabliczka z min. 3 aplikacjami sensorycznymi z 

magnesami, kuleczkami i sznurkami m.in.: labirynt 

kuleczkowy, liczydło – przesuwanka, klocki na sznurkach 

• wspomaga naukę liczenia, dopasowywania figur  

• panel montowany do ściany za pomocą kołków 

rozporowych z zestawu.  

• materiał: płyta mdf 

• wym. min. tabliczki: 91 x 32 x 4 cm  

szt. 1 

37.  

tablica 

motoryczna  

(nr 2)* 

Tablica - labirynty z zawijasami do ćwiczenia  motoryki nóg 

oraz równowagę i koordynację. 

• na jedną nogę  

• wym. min. 36 x 60 cm 

szt. 3 

38.  

tor 

równoważny 

(nr 1)* 

• 7 fakturowych torów o wym. min. 65x16x11 cm, na 

wierzchu wypustki antypoślizgowe  

• 7 wysp – kamienie w 3 różnych wymiarach: wym.min. 

30x28x8cm, wym.max.42x40x13cm 

• materiał:  plastik, na spodzie oraz na powierzchni  

gumowe elementy antypoślizgowe 

• nośność min. 80 kg. 

kpl. 1 

39.  tunel 

• kolorowy tunel zygzak wykonany z miękkiego 

ortalionowego materiału wzmocniony elastyczną 

konstrukcją 

• łatwy do rozłożenia i ponownego złożenia oraz 

przechowywania 

• wym. min.: dł. 280 cm, śr. 45 cm. 

szt. 1 
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40.  
walce 

dotykowe 

• podstawa do umieszczania walców wykonana z drewna 

• min. 9 drewnianych walców o różnej strukturze dotykowej  

dopasowanych do wgłębień w podstawie pod względem 

struktury dotyku 

szt. 1 

41.  wibrujący wąż 

•materiał: plusz 

•dł. min. 86 cm 

•każdy z min. 6 odcinków węża ma inne wypełnienie (np. 

miękka pianka, twarda pianka, koraliki, element wibrujący, 

drobinki kamienne, grzechotka) 

•wibracje uruchamiane przez pociągnięcie sznurka  

•nie wymaga baterii.  

szt. 1 

42.  
woreczki  

(nr 1)* 

Kolorowe woreczki gimnastyczne wypełnione ziarenkami 

grochu.  

• wym. min. 12 x 12 cm 

• cieżar min. 100 g  

• min. 4 szt. w zestawie 

kpl. 2 

43.  
woreczki  

(nr 2)* 

Woreczki wypełnione ziarenkami grochu w różnych 

kolorach 

• wym. min. 10 x 10 cm  

• min. 8 szt. w zestawie 

• min. 8 kolorów  

kpl. 1 

44.  
woreczki do 

ćwiczeń (nr 1)*  

Komplet 6 kolorowych odważników do różnego rodzaju 

ćwiczeń równoważnych i wzmacniających. 3 pary o różnej 

wielkości i wadze, pokryte trwałą tkaniną PCV, wymiary: 

min. 12,5 cm, śr. min. 9 cm, waga min. 0,5 kg  

kpl. 1 

45.  

zestaw do 

mocowania 

liny 

poprzecznej 

 4 certyfikowane metalowe haki rozporowe, 2 x duże 

karabińczyki oraz 1 x kapturek wraz z gąbką osłaniającą  
kpl. 1 

 

 

B) dostawa sprzętu do ćwiczeń równowagi do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  

dyski z 

fakturami  

(nr 2)* 

• zestaw zawiera 5 małych dysków o śr. min. 11 cm i 5 

dużych dysków o śr. min. 27 cm  

• materiał: przyjemna w dotyku guma 

• dyski o różnej fakturze i kolorach  

• dodatkowo:  opaska na oczy i woreczki do pakowania 

dysków 

szt. 1 

2.  

dyski z 

fakturami  

(nr 3)* 

• zestaw zawiera 5 małych ośr. min. 11 cm i 5 dużych 

dysków o śr. min. 27 cm  

• materiał: przyjemna w dotyku guma 

• dyski o różnej fakturze i kolorach  

• dodatkowo:  opaska na oczy i woreczki do pakowania 

dysków 

szt. 1 

3.  

fakturowe 

kwadraty  

(nr 1)* 

• komplet składający się z 6 szt. 

• wym. min. każdego z elementów: 40 x 40 cm 

• pokrycie z tkaniny bawełnianej  

• podszycie: antypoślizgowa guma 

• wypełnienia i pokrycia: miękkie piłeczki, długie futerko, 

krótkie futerko, groch, folia, chropowata guma 

szt. 1 
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4.  

fakturowe 

kwadraty  

(nr 2)* 

• komplet składający się z  3 szt.,  

• wym. min. każdego elementu: 40 x 40 cm,  

• pokrycie z tkaniny bawełnianej 

• podszycie:  antypoślizgowa guma 

• wypełnienia i pokrycia: piłeczki ping pongowe, skaden, 

trawa 

szt. 1 

5.  

gra 

stymulująca 

rozwój małej 

motoryki  

(nr 1)* 

Gra typu przewlekanka edukacyjna. Zestaw zawiera: 

• min. 55 kart 

• min. 18 kul 

• min. 1 klepsydra 

• min. 3 linki 

• min. 80 żetonów 

• instrukcja 

kpl. 1 

6.  

gra 

stymulująca 

rozwój małej 

motoryki  

(nr 2)* 

• drewniany stolik dla dzieci z wieloma pętlami 

motorycznymi do przemieszczania kolorowych koralików po 

metalowych prętach 

• wym.min. blatu: 52 x 49 cm 

• wys. min.:  90 cm 

kpl. 3 

7.  

gra 

stymulująca 

rozwój małej 

motoryki  

(nr 3)* 

• drewniana plansza z rysunkiem łąki, na której z pomocą 

magnetycznego długopisu należy przenieść magnetyczną 

kulkę po krętych dróżkach 

• magnetyczny długopis przymocowany do labiryntu za 

pomocą sznurka 

• wym.min.: 28 x 17  cm 

kpl. 3 

8.  

gra 

stymulująca 

rozwój małej 

motoryki  

(nr 4)* 

• drewniana plansza z labiryntem w kształcie  łąki, przykryta 

plastikową szybką 

• w labiryncie znajdują się kolorowe kulki, które trzeba 

doprowadzić na odpowiednie miejsca przy użyciu 

drewnianego wskaźnika z magnesem 

• wym.min. 28 x 17 cm 

szt. 1 

9.  

gra 

stymulująca 

rozwój małej 

motoryki  

(nr 5)* 

• tabliczka z wyfrezowanymi szlaczkami o rożnej skali 

trudności 

• do  tabliczki przymocowany za pomocą sznurka 

drewniany pisak, do zabawy jedną ręką 

• wym.min. 20 x 30 cm 

szt. 1 

10.  

gra 

stymulująca 

rozwój małej 

motoryki  

(nr 6)* 

• tabliczka z wyfrezowanymi szlaczkami o rożnej skali 

trudności 

• do tabliczki przymocowane za pomocą sznurków 2 

drewniane pisak, do zabawy dwiema dłońmi 

• wym.min. 20 x 30 cm 

szt. 1 

11.  

gra 

stymulująca 

rozwój małej 

motoryki  

(nr 7)* 

• tabliczka z wyfrezowanymi szlaczkami o rożnej skali 

trudności do ćwiczenia motoryki oraz koordynacji 

• antypoślizgowa poduszka umożliwia rysowanie rączkami i 

nóżkami 

• do montażu na ścianie 

• wykonanie: lakierowana sklejka 

• wym.min. 30 x 50 cm. 

szt. 1 

12.  

gruszka 

rehabilitacyjna 

(nr 1)*  

• wypełnienie:  granulat 

• pokrycie trwałą tkaniną PCV bez ftalanów 

• dopasowuje się kształtem do osoby siedzącej 

• wym. min.: śr. 40 cm, wys. min.: 60 cm  

szt. 1 
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13.  lina (nr 3)* 

• materiał: bawełna 

• dł. min. 10 m 

• śr. min. 2 cm 

szt. 1 

14.  mata do stóp 

• mata z wypustkami do masażu stóp  

• wykonanie: z miękka  guma 

• ilość w zestawie: min.  4 szt. 

• możliwość  łączyć ze sobą na zasadzie puzzli 

• wym.min. 29 x 33 cm 

szt. 1 

15.  materac (nr 3)* 

• materac składany czteroczęściowy  

• uchwyty zamocowane przy materacu umożliwiające 

rozkładanie/składanie, przenoszenie 

• wykonanie: pianki PUR 

• pokrycie:  ekologiczna skórą 

• wym. min.:200x120x3 cm 

szt. 1 

16.  obręcze (nr 3)* 

• min. śr. 44 cm, 

• wykonane z tworzywa sztucznego 

• płaski profil 

szt. 5 

17.  piłeczki (nr 2)* 

• zestaw zawierający min. 20 sensorycznych piłek o różnej 

wielkości, strukturze i powierzchni 

• śr. min od 4 do max 7,5 cm  

• worek na rzep do przechowywania  

szt. 1 

18.  piłka (nr 4)* 

• wykonanie:  PVC  

• jeden uchwyt do trzymania 

• powierzchnia gładka 

• max. waga obciążenia 150 kg 

• śr. min.: 55 cm 

szt. 1 

19.  piłka (nr 5)* 

• wykonanie:  PVC  

• powierzchnia z wypustkami  

• max. waga obciążenia 550 kg 

• śr. min.: 75 cm 

szt. 2 

20.  piłka (nr 6)* 

• kształt: fasolka lub orzeszek 

• wykonanie:  PVC  

• powierzchnia z wypustkami  

• max. waga obciążenia 120 kg 

• śr. min.: 50 cm 

• dł. min.: 90 cm 

kpl. 2 

21.  

pomoce 

Montessori  

(nr 1)* 

• min. 4 zestawy drewnianych podstawek z min. 10 

okrągłymi otworami, do których pasują drewniane walce z 

uchwytami 

•zestawy różnią się szerokością albo wysokością 

• wym. min.: 45 x 6,5 x 8 cm 

kpl. 2 

22.  

pomoce 

Montessori  

(nr 2)* 

• min. 6 par drewnianych walców w pudełku, które wydają 

min. 6 różnych dźwięków; poprawność połączenia w pary 

można skontrolować dzięki cyfrom, które znajdują się na 

spodzie 

• wym. min. pudełka: 12 x 12 x 10 cm 

kpl. 1 

23.  

pomoce 

Montessori  

(nr 3)* 

• min. 6 par drewnianych pojemników na tatce z 

pokrywkami uniemożliwiającymi utlenianie się zapachu   

• wym.min. tacki: 20 x 12 x 2 cm 

szt. 1 

24.  
skakanki  

(nr 1)* 

• dł. min.2 m  

• sznurek w polipropylenowej osłonce 

• rączki wykonane z plastiku  

szt. 1 
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25.  szarfy (nr 1)* 

• materiał: poliester  

• min. szer. 3 cm 

• min. dł. 90 cm 

• mix kolorów 

szt. 1 

26.  

tablica 

motoryczna  

(nr 3)* 

• ścienna tablica manipulacyjna z min. 5 – elementowi np. z 

magnetycznym kulodromem, przestrzennymi i kołowymi 

labiryntami, ruchomym zegarem, i obrotowymi trybami z 

dźwiękiem 

•  wym. min. 180 x 5 x 66 cm 

szt. 1 

27.  

taśmy 

rehabilitacyjne 

(nr 1)* 

• materiał: lateks 

• wym. min: szerokość  15 cm, długość  1,5 m. 
szt. 1 

28.  tęczowe wyspy 

• 6 kolorowych wysp z miękkiego tworzywa w 3 rozmiarach 

i fakturach, wym.min.: 2 małe wyspy (wys. od 6,6 do 8,7 

cm, szer. do 27,8 cm), 2 średnie wyspy (wys. od 10,6 do 

14,4 cm, szer. do 35,5 cm) , 2 duże wyspy (wys. od 10,2 do 

13,0 cm, szer. do 40,1 cm) 

• obrzeża pokryte antypoślizgową gumą 

• maksymalne obciążenie do 80 kg 

szt. 1 

29.  

tor 

równoważny 

(nr 2)* 

• 7 fakturowych torów o wym. min. 65x16x11 cm, na 

wierzchu wypustki antypoślizgowe  

• 7 wysp – kamienie w 3 różnych wymiarach: wym.min. 

30x28x8cm, wym.max.42x40x13cm 

• materiał:  plastik, na spodzie oraz na powierzchni  

gumowe elementy antypoślizgowe 

• nośność min. 80 kg. 

kpl. 1 

30.  

układanka 

stymulująca 

rozwój małej 

motoryki  

(nr 1)* 

• plansza z min 8 elementów np.. motylek, ważka, ptaszek, 

biedronka, wiewiórka, jeż, dzięcioł, czerwone jabłko 

• min. 12 sznurków do przeplatania 

• materiał: drewno  

• wys. min. 37 cm 

kpl. 1 

31.  

układanka 

stymulująca 

rozwój małej 

motoryki  

(nr 2)* 

• podstawa składająca się z min. 4 elementów, które można 

łączyć na zasadzie puzzli 

• na każdym z elementów puzzli umieszczony jest słupek z 

wypustkami, które pozwolą przejść jedynie odpowiednio 

ułożonym krążkom, 

• min. 12 krążków do nałożenia na słupki 

• materiał: drewno 

• wym. min.: 20 cm x 20 cm x 13 cm. 

szt. 1 

32.  

układanka 

stymulująca 

rozwój małej 

motoryki  

(nr 3)* 

• podstawa składająca się z min. 4 elementów, które można 

łączyć na zasadzie puzzli 

• min. 12 klocków w kształcie 4 figur geometrycznych w 4 

kolorach. 

• klocki nakładane na odpowiednie patyki na planszy 

dopasowujące się według ilości otworów w każdym klocku. 

• wym.min. podstawy: 16 x 16 cm 

szt. 1 

33.  
woreczki do 

ćwiczeń (nr 2)* 

Komplet 6 kolorowych odważników do różnego rodzaju 

ćwiczeń równoważnych i wzmacniających. 3 pary o różnej 

wielkości i wadze, pokryte trwałą tkaniną PCV, wymiary: 

min. 12,5 cm, śr. min. 9 cm, waga min. 0,5 kg  

kpl. 1 

34.  

worek do 

skakania  

(nr 1)* 

materiał: poliester wodoodporny 

Wymiary: 

• długość min.: 60 cm 

• szerokość (mierzona na płasko) min.: 50 cm 

• spód worka min.: 25 cm x 25 cm 

szt. 1 
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C) dostawa sprzętu do ćwiczeń równowagi do Publicznego Przedszkola Nr 13 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  

gruszka 

rehabilitacyjna 

(nr 2)*  

• wypełnienie:  granulat 

• pokrycie trwałą tkaniną PCV bez ftalanów 

• dopasowuje się kształtem do osoby siedzącej 

• wym. min.: śr. 40 cm, wys. min.: 60 cm  

szt. 10 

2.  lina (nr 4)* 
• materiał bawełna 

• dł. min. 10 m 

• śr. min. 2 cm 

szt. 2 

3.  materac (nr 4)* 

• wykonanie:  pianki PUR 

• pokrycie:  ekologiczna skórą, wyrób nie zawiera ftalanów  

• wym. min.:200x120x3 cm 

 

szt. 4 

4.  obręcze (nr 4)* 

• min. śr. 44 cm, 

• wykonane z tworzywa sztucznego 

• płaski profil 

szt. 40 

5.  piłka (nr 7)* 

• wykonanie:  PVC  

• jeden uchwyt do trzymania 

• powierzchnia gładka 

• max. waga obciążenia 150 kg 

• śr. min.: 55 cm 

szt. 2 

6.  piłka (nr 8)* 

• wykonanie:  PVC  

• powierzchnia z wypustkami  

• max. waga obciążenia 550 kg 

• śr. min.: 75 cm 

szt. 2 

7.  piłka (nr 9)* 

• kształt: fasolka lub orzeszek 

• wykonanie:  PVC  

• powierzchnia z wypustkami  

• max. waga obciążenia 120 kg 

• śr. min.: 50 cm 

• dł. min.: 90 cm 

szt. 2 

8.  
skakanki  

(nr 2)* 
sznurkowa skakanka dł. min.2 m.  szt. 40 

9.  szarfy (nr 2)* min. szer. 3 cm, min. dł. 90 cm szt. 40 

10.  

taśmy 

rehabilitacyjne 

(nr 2)* 

• materiał: lateks 

• wym. min: szerokość  15 cm, długość  1,5 m. 
szt. 40 

11.  

tor 

równoważny 

(nr 3)* 

• 7 fakturowych torów o wym. min. 65x16x11 cm, na 

wierzchu wypustki antypoślizgowe  

• 6 wysp – kamienie w 3 różnych wymiarach: S: wym.min. 

30x28x8cm; M: wym.min. 38x36x14cm; L: wym.min. 

42x40x13cm 

• materiał:  plastik, na spodzie oraz na powierzchni  

gumowe elementy antypoślizgowe 

• nośność min. 80 kg. 

kpl. 1 
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12.  
woreczki do 

ćwiczeń (nr 3)* 

Komplet kolorowych odważników do różnego rodzaju 

ćwiczeń równoważnych i wzmacniających. 3 pary o różnej 

wielkości i wadze, pokryte trwałą tkaniną PCV, wymiary: 

• pierwszy: wys. min. 20 cm, śr. min. 11 cm, waga min. 1,5 

kg 

• drugi: wys. min. 18 cm, śr. min. 9,5 cm, waga min. 1 kg 

• trzeci: wys. min. 12,5 cm, śr. min. 9 cm, waga min. 0,5 kg 

kpl. 5 

13.  

worek do 

skakania  

(nr 2)* 

Materiał: poliester wodoodporny 

Wymiary: 

• długość min.: 60 cm 

• szerokość (mierzona na płasko) min.: 50 cm 

• spód worka min.: 25 cm x 25 cm 

szt. 20 

 

D) dostawa sprzętu do ćwiczeń równowagi do Publicznego Przedszkola Nr 19 w Radomiu 

 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  

deska do 

balansowania i 

chodzenia  

• deska wykonana z trwałego tworzywa sztucznego 

przeznaczona do balansowania w pozycji stojącej 

• wym. min.: 52 x 12,5 x 9 cm 

• max obciążenie 120 kg. 

szt. 1 

2.  

dyski 

sensoryczne - 

duże i małe 

(zestaw) 

Zestaw zawiera: 

• min. 10 małych dysków 

•min. 10 dużych dysków 

• maksymalne obciążenie 100 kg 

•opaska na oczy 

•torba na dyski 

•dyski wykonane z różnych w dotyku materiałów  

•każdy dysk o różnym kolorze i z inną fakturą na zewnątrz 

 

szt. 1 

3.  

mata 

korekcyjno-

masująca  

• materiał: elastyczne tworzywo sztuczne 

• dł. min.100 cm 

• szer. min. 30 cm 

• gr. min. 3 cm 

• rodzaj powierzchni: kolczata, kolce nieregularne 

• opakowanie: pudełko kartonowe 

szt. 1 

4.  

maty 

podłogowe 

dłonie-stopy  

Zestaw składa się z mn. 12 elementów: 

• min. 3 par dłoni  

• min. 3 par stóp  

• nadrukowanych w różnych kolorach na matach 

podłogowych 

• można mocować lub rozkładać na podłodze lub innych 

płaskich powierzchniach 

kpl. 1 

5.  taśmy 
• materiał: lateks 

• wym. min: szerokość  15 cm, długość  1,5 m. 
szt. 11 

 

Część 13 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek do Publicznego Przedszkola Nr 3, Nr 13 i Nr 19  

w Radomiu, o podanych niżej parametrach nie gorszych niż wskazuje opis: 
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A) dostawa książek do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  książka (nr 1)* 

Podręcznik dot. osiągania kamieni milowych rozwoju i 

planowanie terapii. Program do oceny umiejętności 

językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi 

zaburzeniami rozwoju. Skupiający się na min. 170 

kamieniach milowych, które tworzą fundament dla rozwoju 

języka, umiejętności społecznych i umiejętności uczenia 

się: 

Liczba stron:  min. 256 

Format:  A4 

Rok wydania:  2015 lub nowsze 

Oprawa: miękka 

szt. 1 

2.  książka (nr 2)* 

Kwestionariusz dot. osiągania kamieni milowych rozwoju i 

planowanie terapii. Program do oceny umiejętności 

językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi 

zaburzeniami rozwoju. Program do oceny umiejętności 

językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi 

zaburzeniami rozwoju. 

Liczba stron:  min.72 

Format:  A4 

Rok wydania:  2015 lub nowsze 

Oprawa: miękka  

szt. 2 

 

B) dostawa książek do Publicznego Przedszkola Nr 13 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  książka (nr 3)* 

Książeczka przeznaczona dla dzieci, u których obserwuje 

się opóźniony rozwój mowy. Ilustracje w książeczce 

stanowią podstawę do ćwiczeń nazywania, rozumienia oraz 

do tworzenia dłuższych wypowiedzi. Format: A5, min.  22 

stron,  okładka: miękka, rok wydania: 2018 lub nowsze. 

szt. 2 

2.  książka (nr 4)* 

Książeczka, dzięki której dorośli nauczą się jak opowiadać 

bajki, jednocześnie rozwiązując problemy dziecka i 

umacniając z nim więź. Min. 256 stron, format min.  205 x 

145 mm, oprawa: miękka,  rok wydania: 2018 lub nowsze.  

szt. 2 

3.  książka (nr 5)* 

Książeczka, dzięki której można pomóc dzieciom w 

rozwiązywaniu nurtujących je problemów. Składa się z  

min. jedenastu zagadnień, między innymi stosunków 

pomiędzy rodzeństwem, rozwodu, nowej rodziny, 

nieśmiałości i popędliwości. Min. 248 str., format min. 145 x 

205 mm, okładka: miękka,  rok wydania: 2017 lub nowsze. 

szt. 2 

4.  książka (nr 6)* 

Publikacja zawierająca zabawy, których celem jest 

uwrażliwienie dzieci na wszystkie elementy muzyczne. 

Opracowania jest podzielone na miesiące i jednostki 

lekcyjne. Min. 132 str., format min. 16.1x23.5 cm, oprawa 

miękka, rok wydania: 2017 lub nowsze. 

szt. 2 

5.  książka (nr 7)* 

Książeczka przeznaczona dla dzieci, u których obserwuje 

się opóźniony rozwój mowy. Ilustracje w książeczce 

stanowią podstawę do ćwiczeń nazywania, rozumienia oraz 

do tworzenia dłuższych wypowiedzi. Format: A5, min.  18 

stron,  okładka: miękka, rok wydania: 2018 lub nowsze. 

szt. 2 
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6.  książka (nr 8)* 

Książeczka zawierająca piosenki i wierszyki, które można 

wykorzystać tak w zabawie grupowej w przedszkolu, jak i 

podczas indywidualnej zabawy z dzieckiem. Dodatkowo 

zawiera: min 3 płyty CD dot. znanych zabaw przedszkolu. 

Zawiera piosenki i zabawy utrwalone w tradycji i 

przekazywane z pokolenia na pokolenie. Min. 128 str, 

format A4, oprawa książki: twarda, rok wydania: 2015 lub 

nowsze. 

szt. 2 

7.  książka (nr 9)* 

Zestaw składający się z: przewodnika metodycznego i min. 

80 kart z rysunkami przygotowującymi dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym do pisania, stopień 

trudności kart podkreślony jest innym rodzajem koloru. Min. 

12 str., format 21,5 x 30,5 cm, oprawa: rok wydania: 2016 

lub nowsze.  

szt. 2 

8.  
książka        

(nr 10)* 

Książka pisana wierszem zawierająca ćwiczenia 

usprawniające aparat mowy dziecka oraz wprowadzające 

dziecko w świat głosek w izolacji, lusterko do ćwiczeń o 

min. wym. 8 x 10 cm, które czytelnik umieszcza w ramkach 

na odpowiednich stronach. Min. 20 str., format 18,5x20,5 

cm, oprawa: miękka, rok wydania: 2012 lub nowsze. 

szt. 2 

9.  
książka        

(nr 11)* 

Publikacja zawierająca graficzne wzory zwierząt, rozwija 

motorykę rąk, doskonali koordynację wzrokowo-ruchową, 

spostrzeganie, orientację kierunkową na płaszczyźnie 

kartki, koncentrację uwagi oraz uczą cierpliwości. 

Podzielona na dwie części – po min. 23 zadań. Min. 72 str., 

format: 20,0x29,0cm, oprawa: miękka, rok wydania: 2012 

lub nowsze. 

szt. 2 

10.  
książka        

(nr 12)* 

Pozycja przeznaczona dla dzieci mających trudności w 

nauce pisania. Pomaga wyrabiać nawyk prawidłowej 

postawy podczas pisania, doskonalić technikę pisania oraz 

usprawniać koordynację wzrokowo-słuchową. Min 107 

stron, format: 29,0x20,0cm, oprawa miękka, rok wydania: 

2016 lub nowsze.  

szt. 2 

 

 

B) dostawa książek do Publicznego Przedszkola Nr 19 w Radomiu 

 

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jm. Ilość 

1.  
książka         

(nr 13)* 

Publikacja do różnego rodzaju ćwiczeń ortofonicznych, 

czyli nauki poprawnej wymowy.  

Liczba stron:  min. 188 

Format:  A4 

Rok wydania:  2007 lub nowsze 

Oprawa: miękka 

szt. 1 

2.  
książka            

(nr 14)* 

Publikacja zawierająca bajki do ćwiczenia poprawnego 

mówienia, szczególnie poprawnego artykułowania głosek 

s-sz, c-cz, z-ż, dz-dż. 

Liczba stron:  min. 48 

Format:  A4 

Rok wydania:  2006 lub nowsze 

Oprawa: miękka 

szt. 1 

3.  
książka  

(nr 15)* 

Publikacja zawierająca zabawy, ćwiczenia i historyjki 

mające pomóc w rozwoju mowy maluchów. Zawiera: 

ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, słuchowe, rozwijające 

mowę i rozumienie mowy, kolorowe ilustracje, wycinanki, 

szt. 1 
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wierszyki.  

Liczba stron:  min. 32 

Rok wydania:  2008 lub nowsze 

Oprawa: miękka 

4.  
książka  

(nr 16)* 

Publikacja pomagająca dziecku, które straciło kogoś 

bliskiego, zawiera ilustracje i tekst . 

Liczba stron:  min. 40 

Rok wydania:  2010 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

5.  
książka  

(nr 17)* 

Publikacja ucząca jak być tolerancyjnymi względem tych, 

którzy nie są w pełni zdrowi. Stanowi zbiór krótkich 

rozdziałów, które opisują różne sytuacje czy przygody z 

życia rodziny, ilustracje, duża czcionka umożliwiająca 

samodzielne czytanie przez dzieci.  

Liczba stron: min. 64 

Rok wydania: 2017 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

6.  
książka  

(nr 18)* 

Publikacja mająca nakłaniać dzieci do sprzątania, 

ilustrowana, z min.  2 zadaniami  w tym labirynt oraz 

dopasowywanie przeróżnych przedmiotów do miejsc. 

Liczba stron: min. 36 

Rok wydania: 2016 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

7.  
książka  

(nr 19)* 

Publikacja mająca nakłaniać dzieci do słuchania poleceń, 

ilustrowana, dodatkowa gra w publikacji polegająca na 

wyszukiwaniu uszu na każdej stronie, badająca dziecięcą 

spostrzegawczość.  

Liczba stron: min. 34 

Rok wydania: 2016 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

8.  
książka  

(nr 20)* 

Publikacja dot. przyrody i zwierząt żyjących na lądzie i w 

wodzie, ilustrowana, posiada ruchome okienko, dzięki 

któremu czytelnicy znajdą ukrywające się zwierzaki - 20 

różnych zwierząt.  

Liczba stron: min. 16 

Rok wydania: 2018 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

9.  
książka  

(nr 21)* 

Publikacja dot. przyrody pokazująca różne techniki 

kamuflażu stosowane przez zwierzęta, ilustrowana, w 

środku ruchome obrazki, gdzie ukrywają się zwierzątka z 

opisem jakie to zwierzątko i jak umie się przed nami 

maskować 

Liczba stron: min. 16 

Rok wydania: 2018 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

10.  
książka  

(nr 22)* 

Publikacja, w której każdy miesiąc to ten sam szczegółowo 

rozrysowany kadr lasu z mieszkańcami pokazanymi w 

innych sytuacjach, warunkach pogodowych, w innej porze 

dnia lub nocy. Dwie dodatkowe rozkładówki zawierają 

prezentację bohaterów i interaktywną zabawę. 

Liczba stron: min. 28 

Rok wydania: 2018 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

11.  
książka  

(nr 23)* 

Publikacja, w której każdy miesiąc to ten sam szczegółowo 

rozrysowany kadr ogrodu z mieszkańcami pokazanymi w 

innych sytuacjach, warunkach pogodowych, w innej porze 

dnia lub nocy, zawiera wklejone 4-elementowe rozkładówki 

szt. 1 
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oraz doklejone klapki-kółeczka, zasłaniające rozmaite 

dziury, dziuple i norki, które zasiedlili mniej i bardziej znani 

mieszkańcy ogrodu. 

Liczba stron: min. 20 

Rok wydania: 2018 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

12.  
książka  

(nr 24)* 

Publikacja o Zagładzie osób narodowości żydowskiej w 

czasie II wojny światowej napisaną z myślą o młodych 

odbiorcach, opiera się na historycznych przekazach 

żydowskich dzieci ukrywających się po „aryjskiej” stronie 

książką 

Liczba stron: min. 32 

Rok wydania: 2018 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

13.  
książka  

(nr 25)* 

Publikacja - książka obrazkowa, dotyczy rozważań 

„filozoficznych” o wyższości jednej pory dnia nad drugą 

przedstawionych w sposób przystępny dla młodego 

odbiorcy.  

Liczba stron: min. 48 

Rok wydania: 2016 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

14.  
książka  

(nr 26)* 

Publikacja będąca wariacją na temat klasycznych baśni, 

łączy ze sobą elementy kilku klasycznych opowieści i bajek 

np. braci Grimm, Charles’a Perraulta czy Hansa Christiana 

Andersena 

Liczba stron: min. 96 

Rok wydania: 2018 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

15.  
książka 

(nr 27)* 

Publikacja dla dzieci, ilustrowana, której bohaterką jets 

małpka, ucząca dobrych manier. 

Liczba stron: min. 24 

Rok wydania: 2015 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

16.  
książka  

(nr 28)* 

Publikacja dla dzieci, ilustrowana, której bohaterką jest miś, 

ucząca porządku i czystości. 

Liczba stron: min. 26 

Rok wydania: 2015 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

17.  
książka  

(nr 29)* 

Publikacja dla dzieci, ilustrowana, której bohaterką jest 

myszka, ucząca dobrych manier. 

Liczba stron: min. 24 

Rok wydania: 2015 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

18.  
książka  

(nr 30)* 

Publikacja dla dzieci, ilustrowana, której bohaterką jest 

krówka, ucząca szanować przyrodę. 

Liczba stron: min. 24 

Rok wydania: 2015 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

19.  
książka  

(nr 31)* 

Publikacja dla dzieci, ilustrowana, której bohaterkami jest 

mama kangurzyca i jej dziecko, ucząca samodzielności. 

Liczba stron: min. 32 

Rok wydania: 2016 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 
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20.  
książka  

(nr 32)* 

Publikacja dla dzieci, ilustrowana, opowiadająca o miłości 

„tacierzyńskiej” i relacji ojca z dzieckiem Liczba stron: min. 

36 

Rok wydania: 2016 lub nowsze 

Oprawa: twarda 

szt. 1 

21.  
książka  

(nr 33)* 

Książeczka zawierająca piosenki i wierszyki, które można 

wykorzystać tak w zabawie grupowej w przedszkolu, jak i 

podczas indywidualnej zabawy z dzieckiem. Dodatkowo 

zawiera: min 3 płyty CD dot. znanych zabaw przedszkolu. 

Zawiera piosenki i zabawy utrwalone w tradycji i 

przekazywane z pokolenia na pokolenie. Min. 128 str, 

format A4, oprawa książki: twarda, rok wydania: 2015 lub 

nowsze. 

szt. 1 

22.  
książka  

(nr 34)* 

Książeczka, dzięki której dorośli nauczą się jak opowiadać 

bajki, jednocześnie rozwiązując problemy dziecka i 

umacniając z nim więź. Min. 256 stron, format min.  205 x 

145 mm, oprawa: miękka,  rok wydania: 2018 lub nowsze.  

szt. 1 

23.  
książka  

(nr 35)* 

Książeczka przeznaczona dla dzieci, u których obserwuje 

się opóźniony rozwój mowy. Ilustracje w książeczce 

stanowią podstawę do ćwiczeń nazywania, rozumienia oraz 

do tworzenia dłuższych wypowiedzi. Format: A5, min.  22 

stron,  okładka: miękka, rok wydania: 2018 lub nowsze. 

szt. 1 

 

(nr 1, 2, 3….)* - oznakowanie pomocnicze dla Zamawiającego. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar będący przedmiotem dostawy na własny koszt i ryzyko, do 

miejsc wskazanych przez Zamawiającego, tj. odpowiednio do Publicznego Przedszkola Nr 3, Nr 4, Nr 13 i 

nr 19 w Radomiu, w terminie wskazanym w ofercie.  

2. Towar będący przedmiotem dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, 

nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy towaru najpóźniej na 

2 dni przed terminem dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy w opakowaniach oraz  transportem 

zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, 

uszkodzeniem, itp. 

5. Wykonawca udziela 2-letniej gwarancji na towary będące przedmiotem zamówienia w części 1, 2, 9, 11  

i 12 przedmiotowego postepowania. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po 

protokolarnym odbiorze dostawy. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. 

7. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania przez niego części Umowy. 

8. Zamawiający informuje Wykonawcę o, wynikającym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) uprawnieniu do przesyłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego celu platformy.   

W przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze  przesyłania faktury w sposób wskazany w zdaniu 

poprzednim, Zamawiający (działając na wniosek Wykonawcy) przekaże  Wykonawcy  adres skrytki (konto) 

na który należy przesyłać  ustrukturyzowaną fakturę.  
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IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z 13 (trzynastu) części zamówienia. Zamawiający dokona 

oceny i wyboru ofert dla każdej z części z osobna.  
 

VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

VIII. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 21 dni od daty podpisania umowy. 

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu; 

Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona na podstawie złożonego oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, które zostało dołączone do materiałów przetargowych. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów. 

Określenie warunków: 

Zamawiający nie określa w/w warunku. 

2.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Określenie warunków: 

Zamawiający nie określa w/w warunku. 

2.3 Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Określenie warunków: 

Zamawiający nie określa w/w warunku. 

 

X. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

Zgodnie z art. 24 ust. 12 zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

XI. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia.  

 

XII. Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu  

i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - w formie załącznika nr 1 do oferty. 

 

XIII. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - na druku, 

który zostanie udostępniony na stronie internetowej przez Zamawiającego z chwilą zamieszczenia 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Ww. oświadczenie winno być złożone w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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XIV. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

1. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp wobec 

Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej: 

1.1. W związku z tym, że Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu 

wymienionych w pkt. IX. 2 SIWZ oraz nie przewidział fakultatywnych podstaw wykluczenia 

zgodnie z pkt. XI SIWZ, nie będzie żądał dostarczenia żadnych dokumentów. 

2. Inne dokumenty wymagane wraz z ofertą, nie wymienione w pkt XII, XIII i XIV.1: 

2.1. Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika –   

w formie załącznika nr 2 do oferty. 

2.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, 

o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w formie załącznika  

nr 3 do oferty. 

 

XV. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  

i dokumentów, a także osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: 

http://www.bip.radom.pl oraz w siedzibie zamawiającego. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy  

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa się 

za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu  

i została niezwłocznie potwierdzona.  

5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie 

art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dla swej skuteczności powinny zostać 

dostarczone do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego. 

6. W przypadku złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 

ustawy Pzp, a także w przypadku zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp, wystarczające jest ich przesłanie faksem lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.   

8. W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

informujemy, iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji. W związku 

z powyższym niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli informacyjnej skierowanej do nadawcy 

korespondencji: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą 

w Radomiu ul. Kilińskiego 30; 

http://www.bip.radom.pl/
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b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – 

iod.kontakt@umradom.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 

f) posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych  

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do ich sprostowania* 

- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od 

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych); 

h) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- 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. 

* 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.  

** 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. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

10. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz odwołań  będzie 

zamieszczana na stronie http://bip.radom.pl 

11. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych  

Magdalena Domagała 

fax.(48) 36-20-289 

e-mail: m.domagala@umradom.pl  
 

XVI. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XVII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

mailto:iod.kontakt@umradom.pl
http://bip.radom.pl/
mailto:a.paprocka@umradom.pl
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ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 

2. Oferta wraz z załącznikami, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp,  

stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem 

nieważności, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzach 

zgodnych z treścią druków przekazanych w materiałach przetargowych. Wykonawca może również 

przygotować własne formularze, jednak ich treść musi zawierać wszystkie wymagane przez 

Zamawiającego informacje.  

3. Wszelkie inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w językach obcych muszą być składane 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu. 

5. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie XII, XIII i XIV muszą 

być opatrzone własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby (osób jeżeli do reprezentowania 

wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upełnomocnionej do reprezentowania 

Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa, w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisującego. 

6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy oraz zaciągania  

w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 

prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał 

pełnomocnictwa ewentualnie kopię pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.  

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę  

i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.  

8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu 

wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo braku zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku 

z przygotowaniem i złożeniem oferty, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki 

do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 

maszynowo lub ręcznie. 

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) 

muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

12. Wymagane dokumenty lub oświadczenia, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - 

wykonawca przedkłada w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

upoważnioną osobę lub upoważnione osoby z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. 

Potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów musi być dokonane przez osobę (lub 

osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upoważnioną 

zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do 

oferty pełnomocnictwa.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii 

dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym 

podpisem. 

13. W przypadku, gdy dokumenty lub oświadczenia przedstawione w formie kopii są dla 

Zamawiającego nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do przedłożenia ich oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
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14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami. 

15. 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Pzp. Nazwy 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać 

wskazane w ofercie. 

15. 2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

wówczas wymagane jest złożenie wraz z ofertą pisemnego pełnomocnictwa lub 

pełnomocnictw. 

15.2.1  Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba 

trzecia). Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym 

dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie 

(podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). 

15.2.2  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z pełnomocnikiem. 

15.2.3  Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty 

wspólnie z innymi Wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę 

Zamawiający odrzuci.  

15.2.4  Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania Wykonawców  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy  

z Wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę 

określającą prawa i obowiązki poszczególnych Wykonawców w tym uprawnienie do 

podpisania umowy. 

15.2.5 Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu  

o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy 

wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) 

udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby 

trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz 

wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli 

upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do 

oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię 

poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników. 

15.2.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. XII niniejszej SIWZ składa każdy  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 

wstępnie potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia – w związku z czym powinien 

złożyć samodzielnie załącznik nr 1 do oferty wymieniony w pkt. XII niniejszej 

specyfikacji. 

15.2.7 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców należy 

odrębnie udokumentować, czy należy lub nie należy do grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – w związku z czym powinien złożyć 

samodzielnie oświadczenie, wymienione w pkt. XIII niniejszej SIWZ, w terminie  
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3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

15.3 Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 

Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert 

lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

16. 1. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec oświadczeniem, iż 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, pod warunkiem, iż nie później niż 

w terminie składania ofert wykazał, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 

16. 2. W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 

zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.  

16. 3. W sytuacji gdy Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, iż 

zastrzeżone informacje nie mogą być udostępniane, a nie wykazał nie później niż w terminie 

składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, informacje te 

będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone 

dokumenty.  

16. 4. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: 

-  aktualny odpis z właściwego rejestru, 

-  informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert, zgodnie z art. 86  

ust. 4  

16. 5. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 16.1 niniejszej SIWZ nie 

wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem 

lub odrzuceniem jego oferty. 

16. 6. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 419 z późn. 

zm.) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 

się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 

korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich poufności. 

17. Wykonawca w formularzu ofertowym musi wskazać: 

 cenę,  

 termin dostawy zamówienia (liczony w dniach). 

Brak wskazania powyższych informacji będzie skutkował odrzuceniem oferty jako 

niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

18. W formularzu ofertowym termin dostawy zamówienia należy wskazać w dniach (należy wskazać 

konkretną liczbę dni, np.: 10 dni, 21 dni). Wpisanie w formularzu ofertowym terminu dostawy 

zamówienia przekraczającego termin wskazany w pkt VIII. SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

19. W sytuacji gdy wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Powstanie obowiązku 
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podatkowego u zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe 

nabycie towarów, import usług lub towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia 

przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług.  

20. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy  

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019,  

poz. 1751), udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której 

mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców tj. jednorazowa 

wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000,00 zł lub 

równowartość tej kwoty, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. 
 

XIX.  Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana 

Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 24.02.2020 r.  

do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 

oznaczenia: 
 

"Oferta na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przedszkoli w ramach 

projektu „Przedszkolaczki-Radomiaczki” 

znak BZP.271.1.37.2020.MD oraz „Nie otwierać przed 24.02.2020r. godz. 10:30” 
 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 

(wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, 

aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

5. Oświadczenie dot. zmiany lub wycofania oferty musi być złożone w formie pisemnej oraz 

podpisane własnoręcznie przez Wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnioną do reprezentowania wykonawcy  

i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. 

W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu dokumentu 

określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z KRS) lub odpowiednie pełnomocnictwo. 

Oświadczenie o zmianie musi ponadto zawierać informację w jakim zakresie oferta zostaje 

zmieniana (najlepiej poprzez wskazanie tej treści, która staje się nieaktualna, oraz podanie nowej 

treści lub załączenie do oświadczenia zmienianego dokumentu w nowej formie – np. formularza 

oferty, wykazu usług itp., zależnie od tego, czego zmiana dotyczy). 

6. Jeżeli Wykonawca podejmie działania zmierzające do wycofania swojej oferty niezgodnie  

z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w pkt. XIX.5 niniejszej SIWZ, Zamawiający uzna te 

działania za bezskuteczne, zaś oferta wykonawcy zostanie otworzona w terminie i miejscu 

określonym przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli dodatkowo w opisanej w pkt. XIX.6 niniejszej SIWZ sytuacji Wykonawca złoży ofertę kolejną –  

w miejsce oferty, którą zamierzał wycofać, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez 

Wykonawcę, jako niezgodne z treścią ustawy. 

8. Kopertę zawierającą zmiany, poprawki lub modyfikację złożonej oferty należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo oznaczyć numerem kolejnej zmiany. 

 

XX. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana 

Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 24.02.2020r. godz. 10:30. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający sprawdzi 
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stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy 

(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów oceny ofert 

zawartych w ofertach. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny i innych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach. 

XXI. Sposób obliczenia ceny  

1. Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za 

wykonanie czynności opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług 

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt XVIII. 19 

SIWZ.  

 UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XVIII.19 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać 

wartość przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po 

stronie Zamawiającego. Zamawiający w celu oceny takiej oferty samodzielnie dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. 

2. Ceny muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 

1 grosza, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:  

a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega 

zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);  

b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega 

zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);  

Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad 

zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej 

przedstawionymi zasadami. 

3. Opis obliczenia ceny ofertowej: 

a) dla części 1 zamówienia – meble przedszkolne (pozycje A i B formularza oferty): 

 W kolumnie (5) „Cena jednostkowa (…)” należy wpisać cenę jednostkową za  

1 egz. poszczególnych pozycji (wskazanych w częściach A i B formularza).  

 W kolumnie (6) „Wartość razem (4X5)” należy wpisać wartość pozycji, tj. iloczyn „Cena 

jednostkowa (…)” z kolumny (5) oraz „Ilość” z kolumny (4) (wskazanych w częściach A i B 

formularza).  

 W wierszach „RAZEM A1–A4” i  „RAZEM B1–B7” należy wpisać zsumowane pozycje z 

kolumny (6) oddzielnie dla części A i B formularza. 

 W wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A + B” należy wpisać zsumowane pozycje z wierszy 

„RAZEM A1–A4 i „RAZEM B1–B7”. 

 Następnie w wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH” należy wpisać słownie 

wartość z wiersza „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A + B”. 

b) dla 2 części zamówienia - roleta - w formularzu ofertowym w kolumnie 5 należy wpisać cenę 

jednostkową za 1 szt. przedmiotu zamówienia. W kolumnie 6 należy wpisać wartość razem, tj. 

iloczyn ilości jednostek miary - z pozycji 4 oraz ceny jednostkowej - z pozycji 5. Następnie w 

wierszu „WARTOŚĆ RAZEM (SŁOWNIE)” wartość z kolumny 6 należy wpisać słownie. 

c) dla 3 części zamówienia - instrumenty muzyczne – (pozycje A, B, C formularza oferty): 

 W kolumnie (5) „Cena jednostkowa (…)” należy wpisać cenę jednostkową za 1 egz. 

poszczególnych pozycji (wskazanych w częściach A, B i C formularza).  

 W kolumnie (6) „Wartość razem (4X5)” należy wpisać wartość pozycji, tj. iloczyn „Cena 

jednostkowa (…)” z kolumny (5) oraz „Ilość” z kolumny (4) (wskazanych w częściach A, B i 

C formularza).  

 W wierszach „RAZEM A1–A2”,  „B1” i „RAZEM C1–C8” należy wpisać zsumowane 

pozycje z kolumny (6) oddzielnie dla części A, B i C formularza. 
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 W wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B+C” należy wpisać zsumowane pozycje z wierszy 

„RAZEM A1–A2”, „B1” i „RAZEM C1–C8”. 

 Następnie w wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH” należy wpisać słownie 

wartość z wiersza „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B+C”. 

d) dla części 4 zamówienia – nagrania dźwiękowe (pozycje A i B formularza oferty): 

 W kolumnie (5) „Cena jednostkowa (…)” należy wpisać cenę jednostkową za  

1 egz. poszczególnych pozycji (wskazanych w częściach A i B formularza).  

 W kolumnie (6) „Wartość razem (4X5)” należy wpisać wartość pozycji, tj. iloczyn „Cena 

jednostkowa (…)” z kolumny (5) oraz „Ilość” z kolumny (4) (wskazanych w częściach A i B 

formularza).  

 W wierszach „RAZEM A1–A2” i  „RAZEM B1–B2” należy wpisać zsumowane pozycje z 

kolumny (6) oddzielnie dla części A i B formularza. 

 W wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B” należy wpisać zsumowane pozycje z wierszy 

„RAZEM A1–A2 i „RAZEM B1–B2”. 

 Następnie w wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH” należy wpisać słownie 

wartość z wiersza „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B”. 

e) dla części 5 zamówienia – produkty terapeutyczne - w formularzu ofertowym w kolumnie 

(5) należy wpisać cenę jednostkową za 1 szt. przedmiotu zamówienia. W kolumnie (6) należy 

wpisać wartość razem, tj. iloczyn ilości jednostek miary - z kolumny (4) oraz ceny 

jednostkowej - z kolumny (5). W wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A1-A3 (suma pozycji od A1. 

do A3.)” należy wpisać zsumowane pozycje z kolumny (6). Następnie w wierszu „ŁĄCZNA 

WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH” należy wpisać słownie wartość zsumowanych pozycji z 

kolumny (6). 

f) dla części 6 zamówienia - urządzenia i produkty medyczne - w formularzu ofertowym w 

kolumnie (5) należy wpisać cenę jednostkową za 1 szt. przedmiotu zamówienia. W kolumnie 

(6) należy wpisać wartość razem, tj. iloczyn ilości jednostek miary - z kolumny (4) oraz ceny 

jednostkowej - z kolumny (5). W wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A1-A4 (suma pozycji od A1. 

do A4.)” należy wpisać zsumowane pozycje z kolumny (6). Następnie w wierszu „ŁĄCZNA 

WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH” należy wpisać słownie wartość zsumowanych pozycji z 

kolumny (6). 

g) dla części 7 zamówienia – zabawki – (pozycje A, B, C i D formularza oferty): 

 W kolumnie (5) „Cena jednostkowa (…)” należy wpisać cenę jednostkową za  

1 egz. poszczególnych pozycji (wskazanych w częściach A, B, C i D formularza).  

 W kolumnie (6) „Wartość razem (4X5)” należy wpisać wartość pozycji, tj. iloczyn „Cena 

jednostkowa (…)” z kolumny (5) oraz „Ilość” z kolumny (4) (wskazanych  

w częściach A, B, C i D formularza).  

 W wierszach „RAZEM A1–A32”,  „RAZEM B1-B2”, „RAZEM C1–C67” i „RAZEM D1–D48” 

należy wpisać zsumowane pozycje z kolumny (6) oddzielnie dla części A, B, C i D 

formularza. 

 W wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B+C+D” należy wpisać zsumowane pozycje z wierszy 

„RAZEM A1–A32”,  „RAZEM B1-B2”, „RAZEM C1–C67” i „RAZEM D1–D48”. 

 Następnie w wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH” należy wpisać słownie 

wartość z wiersza „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B+C+D”. 

h) dla części 8 zamówienia - pomoce dydaktyczne - (pozycje A, B, C formularza oferty): 

 W kolumnie (5) „Cena jednostkowa (…)” należy wpisać cenę jednostkową za 1 egz. 

poszczególnych pozycji (wskazanych w częściach A, B i C formularza).  

 W kolumnie (6) „Wartość razem (4X5)” należy wpisać wartość pozycji, tj. iloczyn „Cena 

jednostkowa (…)” z kolumny (5) oraz „Ilość” z kolumny (4) (wskazanych w częściach A, B i 

C formularza).  

 W wierszach „RAZEM A1–A68”,  „RAZEM B1–B20” i „RAZEM C1–C23” należy wpisać 

zsumowane pozycje z kolumny (6) oddzielnie dla części A, B i C formularza. 

 W wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B+C” należy wpisać zsumowane pozycje z wierszy 

„RAZEM A1–A68”,  „RAZEM B1–B20” i „RAZEM C1–C23”. 
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 Następnie w wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH” należy wpisać słownie 

wartość z wiersza „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B+C”. 

i) dla części 9 zamówienia - sprzęt  dydaktyczny - w formularzu ofertowym w kolumnie (5) 

należy wpisać cenę jednostkową za 1 szt. przedmiotu zamówienia. W kolumnie (6) należy 

wpisać wartość razem, tj. iloczyn ilości jednostek miary - z kolumny (4) oraz ceny 

jednostkowej - z kolumny (5). W wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A1-A32 (suma pozycji od A1. 

do A32.)” należy wpisać zsumowane pozycje z kolumny (6). Następnie w wierszu „ŁĄCZNA 

WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH” należy wpisać słownie wartość zsumowanych pozycji z 

kolumny (6). 

j) dla części 10 zamówienia - oprogramowanie komputerowe do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych - (pozycje A i B formularza oferty): 

 W kolumnie (5) „Cena jednostkowa (…)” należy wpisać cenę jednostkową za  

1 egz. poszczególnych pozycji (wskazanych w częściach A i B formularza).  

 W kolumnie (6) „Wartość razem (4X5)” należy wpisać wartość pozycji, tj. iloczyn „Cena 

jednostkowa (…)” z kolumny (5) oraz „Ilość” z kolumny (4) (wskazanych w częściach A i B 

formularza).  

 W wierszach „RAZEM A1–A3” i  „RAZEM B1–B10” należy wpisać zsumowane pozycje z 

kolumny (6) oddzielnie dla części A i B formularza. 

 W wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B” należy wpisać zsumowane pozycje z wierszy 

„RAZEM A1–A3 i „RAZEM B1–B10”. 

 Następnie w wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH” należy wpisać słownie 

wartość z wiersza „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B”. 

k) dla części 11 zamówienia - sprzęt do terapii mechanicznej - (pozycje A i B formularza 

oferty): 

 W kolumnie (5) „Cena jednostkowa (…)” należy wpisać cenę jednostkową za  

1 egz. poszczególnych pozycji (wskazanych w częściach A i B formularza).  

 W kolumnie (6) „Wartość razem (4X5)” należy wpisać wartość pozycji, tj. iloczyn „Cena 

jednostkowa (…)” z kolumny (5) oraz „Ilość” z kolumny (4) (wskazanych w częściach A i B 

formularza).  

 W wierszach „RAZEM A1–A2” i  „RAZEM B1–B9” należy wpisać zsumowane pozycje z 

kolumny (6) oddzielnie dla części A i B formularza. 

 W wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B” należy wpisać zsumowane pozycje z wierszy 

„RAZEM A1–A2” i  „RAZEM B1–B9” 

 Następnie w wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH” należy wpisać słownie 

wartość z wiersza „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B”. 

l) dla części 12 zamówienia - sprzęt do ćwiczeń równowagi - (pozycje A, B, C i D 

formularza oferty): 

 W kolumnie (5) „Cena jednostkowa (…)” należy wpisać cenę jednostkową za  

1 egz. poszczególnych pozycji (wskazanych w częściach A, B, C i D formularza).  

 W kolumnie (6) „Wartość razem (4X5)” należy wpisać wartość pozycji, tj. iloczyn „Cena 

jednostkowa (…)” z kolumny (5) oraz „Ilość” z kolumny (4) (wskazanych  

w częściach A, B, C i D formularza).  

 W wierszach „RAZEM A1–A45”, „RAZEM B1-B34”, „RAZEM C1–C13” i „RAZEM D1–D5” 

należy wpisać zsumowane pozycje z kolumny (6) oddzielnie dla części A, B, C i D 

formularza.  

 W wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B+C+D” należy wpisać zsumowane pozycje z wierszy 

„RAZEM A1–A45”, „RAZEM B1-B34”, „RAZEM C1–C13” i „RAZEM D1–D5”.  

 Następnie w wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH” należy wpisać słownie 

wartość z wiersza „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B+C+D”. 

m) dla części 13 zamówienia – książki - (pozycje A, B, C formularza oferty): 

 W kolumnie (5) „Cena jednostkowa (…)” należy wpisać cenę jednostkową za 1 egz. 

poszczególnych pozycji (wskazanych w częściach A, B i C formularza).  
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 W kolumnie (6) „Wartość razem (4X5)” należy wpisać wartość pozycji, tj. iloczyn „Cena 

jednostkowa (…)” z kolumny (5) oraz „Ilość” z kolumny (4) (wskazanych w częściach A, B i 

C formularza).  

 W wierszach „RAZEM A1–A2”,  „RAZEM B1–B10” i „RAZEM C1–C23” należy wpisać 

zsumowane pozycje z kolumny (6) oddzielnie dla części A, B i C formularza. 

 W wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B+C” należy wpisać zsumowane pozycje z wierszy 

„RAZEM B1–B10” i „RAZEM C1–C23” 

 Następnie w wierszu „ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH” należy wpisać słownie 

wartość z wiersza „ŁĄCZNA WARTOŚĆ A+B+C”. 

4. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

5. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca w związku 

z realizacją przedmiotu umowy (m. in. opakowanie oraz transport zapewniający należyte 

zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem, itp. 

oraz dostawę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego). 

6. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzory przedstawione w pkt XXIII. 

7. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość niepodlegającą zmianom. 

8. W przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, 

w stosunku do których Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić (zapłacić) należności 

publicznoprawne z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz 

zaliczkę na podatek dochodowy, zaoferowana w ofercie cena zawierać będzie również te należności. 

W przypadku wybrania oferty złożonej przez takiego wykonawcę, wynagrodzenie do zapłaty na 

rachunek wskazany przez wykonawcę zostanie odpowiednio pomniejszone o w/w należności 

publicznoprawne, do zapłaty których zobowiązany będzie Zamawiający. W takim przypadku łączne 

finansowe zobowiązanie zamawiającego (tj. wynagrodzenie wykonawcy przekazane na rachunek 

oraz związane z nim należności publicznoprawne z tytułu w/w składek) wynikające z tytułu zawartej 

z wykonawcą umowy, nie może przekroczyć kwoty wynikającej z zaoferowanej ceny ofertowej.  

9. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena 

powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). 
 

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a wykonawcą. 

Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 
 

XXIII. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert 
 

1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, będą oceniane według 
następujących kryteriów:  
 

- Cena      60% - maksymalnie 60 punktów  
 

- Termin dostawy zamówienia    40% - maksymalnie 40 punktów 

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad: 

2.1 Ocena w zakresie kryterium cena będzie dokonywana na podstawie ilości punktów 

otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru - liczba punktów możliwych do uzyskania 

– 60 pkt. 

PC = 
Cb

C min
 × 60 pkt 

gdzie:  PC – ilość punktów za kryterium cena, 

Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, 

Cb – cena badanej oferty. 
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2.2 Ocena w zakresie kryterium termin dostawy zamówienia będzie dokonywana na podstawie 

podanego w Formularzu ofertowym terminu dostawy zamówienia - liczba punktów możliwych do 

uzyskania – 40 pkt 
 

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia: 

- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia (liczony w dniach od 

dnia podpisania umowy), zawiera się w okresie: 
 

21 dni – 0 pkt 

20 dni – 5 pkt 

19 dni – 10 pkt 

18 dni – 15 pkt 

17 dni – 20 pkt 

16 dni – 25 pkt 

15 dni – 30 pkt 

14 dni i mniej – 40 pkt 

PT –  ilość punktów za kryterium termin dostawy zamówienia. 

2.3 Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria: 

P= PC+PT 

gdzie: P- ilość punktów 

2. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych w ramach 

poszczególnych kryteriów, uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert. 

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

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. 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. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,   

z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 

3, brak reakcji wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu, 

traktowany będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki. 

9. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się 

w szczególności do następujących zasad: 

 w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie 

odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się że 

prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową; 

 w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: jeżeli obliczona cena nie 

odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za 

części zamówienia. 
 

XXIV. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

XXV. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1, oraz 

art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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XXVI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, informacja,  

o której mowa w ust. 1 pkt 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w  ust. 1 pkt 1) i 4) na stronie internetowej. 

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby 

sprzeczne z ważnym interesem publicznym.  

5. Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca, którego oferta uznana zostanie jako najkorzystniejsza, 

przed podpisaniem umowy może zostać zobowiązany do przedłożenia umowy regulującej 

współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  

o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 

oferta oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na 

czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba 

ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

8. Umowy zostaną zawarte na warunkach określonych w załącznikach nr 1 – 13 do niniejszej SIWZ , 

(stanowiących odrębne załączniki)  

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  

o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
 

XXVII. Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
 

XXVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
 

XXIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 

Wzory umów, jakie zostaną zawarte z wybranym wykonawcą, stanowią załączniki od 1 do 13 do niniejszej 

SIWZ. 
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XXX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

Określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują 

Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ) organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci:  

1. Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy - do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

2. Poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby 

Odwoławczej. 
 

XXXI. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów; 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 

postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (które są jawne po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 

dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one 

udostępnione. 

5. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą 

urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

XXXII. Dokumentacja przetargowa: 

Dokumentację przetargową stanowią: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2. Wzory umów (stanowiące odrębne załączniki). 

3. Formularze ofertowe. 

4. Druk oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy. 
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Formularz oferty 

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

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

REGON ................................................ 

NIP......................................................... 

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski 

w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom 

 

 

 OFERTA DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 

 
 

1. Oferuję dostawę mebli przedszkolnych, opisanych w pkt. III SIWZ, zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za 

wynagrodzeniem w wysokości:  

 

 

A. MEBLE PRZEDSZKOLNE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 
(za 1 szt., komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A1. drzwiczki do szafki szt. 6   

A2. 
organizer  

(nr 1)* 
szt. 2   

A3. szafka na pomoce dydaktyczne szt. 2   

A4. wózek z krążkami  kpl. 4   

A. RAZEM A1 – A4 (suma pozycji od A1. do A4.) ….……….*) 
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B. MEBLE PRZEDSZKOLNE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 
(za 1 szt., komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B1. biblioteczka  szt. 2   

B2. 
organizer  

(nr 2)* 
szt. 10   

B3. parawan  szt. 2   

B4. pufa (nr 1)* szt. 1   

B5. pufa (nr 2)* szt. 2   

B6. pufa (nr 3)* kpl. 2   

B7. pufa (nr 4)* szt. 2   

B. RAZEM B1 – B7 (suma pozycji od B1. do B7) …...……….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ A + B (suma poz. RAZEM A1–A4 + RAZEM B1–B7) 
………….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH:  

….........................................................................................................................................................................zł *) 

 

 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 

podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 19 SIWZ. 
 

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.19 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 
 

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie: ……………….dni  od daty podpisania umowy 

(należy wskazać konkretną liczbę dni); 
 

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 21 dni od daty 
podpisania umowy. 
 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

4. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 
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5. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzec, 

iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie 

później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

6. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.): 

1) administratorem moich  danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu  

ul. Kilińskiego 30; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiadam: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do ich sprostowania* 

- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **; 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest 

obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przeze mnie  danych osobowych bezpośrednio  mnie 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; 

10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego; 

11) nie przysługuje mi: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- 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. 

12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am)  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
*: 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.  

 

**: 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 

mailto:iod.kontakt@umradom.pl
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prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

*** 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 wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

Data    .................................................                                                                                                             

…………........................................................................ 
(Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Formularz oferty 

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

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

REGON ................................................ 

NIP......................................................... 

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski 

w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom 

 

 OFERTA DLA CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 
 

1. Oferuję dostawę rolety, opisanej w pkt. III SIWZ, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za wynagrodzeniem w wysokości:  

 

LP. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
JEDN. 

MIARY 
ILOŚĆ 

CENA 

JEDNOSTKOWA  

(ZA 1 SZT.) 

WARTOŚĆ 

 RAZEM 

[4X5] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. roleta dla Publicznego Przedszkola Nr 3 szt. 1 …………………… …………………….*) 

WARTOŚĆ RAZEM (SŁOWNIE):  

……………………………………………………………………………………………………...………………………………… zł *) 

 

 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 

podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 19 SIWZ. 
 

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.19 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 
 

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie: ……………….dni  od daty podpisania umowy 

(należy wskazać konkretną liczbę dni); 

 
UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 21 dni od daty 
podpisania umowy. 

 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 



 
 

 
BZP.271.1.37.2020.MD 
 
 

 
Strona 2 

4. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzec, 

iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie 

później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

6. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.): 

1) administratorem moich  danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu  

ul. Kilińskiego 30; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiadam: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do ich sprostowania* 

- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **; 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest 

obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przeze mnie  danych osobowych bezpośrednio  mnie 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; 

10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego; 

11) nie przysługuje mi: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- 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. 

12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am)  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
*: 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.  
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**: 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. 

Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

*** 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 wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

Data    .................................................                                                                                                             

…………........................................................................ 
(Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Formularz oferty 

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

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

REGON ................................................ 

NIP......................................................... 

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski 

w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom 
 

 OFERTA DLA CZĘŚCI 3 ZAMÓWIENIA 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 

 
 

1. Oferuję dostawę instrumentów muzycznych, opisanych w pkt. III SIWZ, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za 

wynagrodzeniem w wysokości:  

 

A. INSTRUMENTY MUZYCZNE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 

(za 1 szt.) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A1. bębenek szt. 1   

A2. klawesy szt. 1   

A. RAZEM A1 – A2 (suma pozycji od A1. do A2.) ….……….*) 

B. INSTRUMENTY MUZYCZNE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 

(za 1 komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B1. zestaw instrumentów 
muzycznych 

kpl. 2  …...……….*) 
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C. INSTRUMENTY MUZYCZNE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 
(za 1 szt., komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

C1. dzwonek  
szt. 20   

C2. 
 
gong 
 

szt. 2   

C3. janczary  
(nr 1)* 

szt. 20   

C4. janczary  
(nr 2)* 

szt. 2   

C5. marakasy  
kpl. 20   

C6. talerzyki  
kpl. 2   

C7. tamburyn 
szt. 20   

 

C8. 
trójkąt 

szt. 20   

C. RAZEM C1 – C8 (suma pozycji od C1 do C8) …...……….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ A + B + C (suma poz. RAZEM A1–A2 + B1 + RAZEM C1–C8) 
………….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH:  

….........................................................................................................................................................................zł *) 

 

 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 

podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 19 SIWZ. 
 

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.19 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 
 

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie: ……………….dni  od daty podpisania umowy 

(należy wskazać konkretną liczbę dni); 
 

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 21 dni od daty 
podpisania umowy. 
 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 
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4. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzec, 

iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie 

później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

6. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.): 

1) administratorem moich  danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu  

ul. Kilińskiego 30; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiadam: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do ich sprostowania* 

- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **; 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest 

obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przeze mnie  danych osobowych bezpośrednio  mnie 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; 

10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego; 

11) nie przysługuje mi: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- 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. 

12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am)  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
*: 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.  
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**: 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. 

Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

*** 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 wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

Data    .................................................                                                                                                             

…………........................................................................ 
(Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Formularz oferty 

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

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

REGON ................................................ 

NIP......................................................... 

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski 

w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom 

 

 OFERTA DLA CZĘŚCI 4 ZAMÓWIENIA 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 

 
 

1. Oferuję dostawę nagrań dźwiękowych, opisanych w pkt. III SIWZ, zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za 

wynagrodzeniem w wysokości:  
 

A. NAGRANIA DŹWIĘKOWE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 

(za 1 szt.) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A1. 
bajka muzyczna  

(nr 1)* 
szt. 2   

A2. 
bajka muzyczna  

(nr 2)* 
szt. 2   

A. RAZEM A1 – A2 (suma pozycji od A1. do A2.) ….……….*) 

B. NAGRANIA DŹWIĘKOWE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 

(za 1 szt.) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B1. 
bajka muzyczna  

(nr 3)* 
szt. 1   
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B2. 
bajka muzyczna  

(nr 4)* 
szt. 1   

B. RAZEM B1 – B2 (suma pozycji od B1. do B2) …...……….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ A + B (suma poz. RAZEM A1–A2 + RAZEM B1–B2) 
………….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH: 

…..…………………………………………………...………......................................................................................... 

….........................................................................................................................................................................zł *) 

 

 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 

podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 19 SIWZ. 
 

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.19 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 
 

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie: ……………….dni  od daty podpisania umowy 

(należy wskazać konkretną liczbę dni); 
 

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 21 dni od daty 
podpisania umowy. 
 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

4. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzec, 

iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie 

później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

6. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.): 

1) administratorem moich  danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu  

ul. Kilińskiego 30; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiadam: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do ich sprostowania* 

mailto:iod.kontakt@umradom.pl


 
 

 
BZP.271.1.37.2020.MD 
 
 

 
Strona 3 

- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **; 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest 

obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przeze mnie  danych osobowych bezpośrednio  mnie 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; 

10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego; 

11) nie przysługuje mi: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- 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. 

12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am)  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
*: 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.  

 

**: 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. 

Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

*** 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 wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

Data    .................................................                                                                                                             

…………........................................................................ 
(Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Formularz oferty 

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

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

REGON ................................................ 

NIP......................................................... 

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski 

w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom 

 

 OFERTA DLA CZĘŚCI 5 ZAMÓWIENIA 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 
 

 

1. Oferuję dostawę produktów terapeutycznych, opisanych w pkt. III SIWZ, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za 

wynagrodzeniem w wysokości:  

 

A. PRODUKTY TERAPEUTYCZNE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 

(za 1 szt.) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A1. 
zabawka powtarzająca z 

imitacją głosu 
szt. 1   

A2. spirometr szt. 1   

A3. lustereczko laryngologiczne szt. 3   

ŁĄCZNA WARTOŚĆ A1 – A3 (suma pozycji od A1. do A3.) ….……….*) 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH:  

….........................................................................................................................................................................zł *) 

 

 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 

podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 19 SIWZ. 



 
 

 
BZP.271.1.37.2020.MD 
 
 

 
Strona 2 

 

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.19 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 
 

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie: ……………….dni  od daty podpisania umowy 

(należy wskazać konkretną liczbę dni); 
 

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 21 dni od daty 
podpisania umowy. 
 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

4. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzec, 

iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie 

później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

6. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.): 

1) administratorem moich  danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu  

ul. Kilińskiego 30; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiadam: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do ich sprostowania* 

- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **; 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest 

obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przeze mnie  danych osobowych bezpośrednio  mnie 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; 

10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego; 

11) nie przysługuje mi: 
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- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- 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. 

12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am)  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
*: 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.  

 

**: 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. 

Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

*** 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 wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

Data    .................................................                                                                                                             

…………........................................................................ 
(Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Formularz oferty 

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

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

REGON ................................................ 

NIP......................................................... 

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski 

w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom 

 

 OFERTA DLA CZĘŚCI 6 ZAMÓWIENIA 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 
 

 

1. Oferuję dostawę urządzeń i produktów medycznych, opisanych w pkt. III SIWZ, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za 

wynagrodzeniem w wysokości:  
 

A. URZĄDZENIA I PRODUKTY MEDYCZNE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 

(za 1 szt.) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A1. wanienka dezynfekcyjna szt. 1   

A2. rękawiczki diagnostyczne szt. 1   

A3. preparat do dezynfekcji szt. 1   

A4. masażer do całego ciała szt. 1   

ŁĄCZNA WARTOŚĆ A1 – A4 (suma pozycji od A1. do A4.) ….……….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH:  

….........................................................................................................................................................................zł *) 

 
 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
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podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 

podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 19 SIWZ. 
 

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.19 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 
 

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie: ……………….dni  od daty podpisania umowy 

(należy wskazać konkretną liczbę dni); 
 

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 21 dni od daty 
podpisania umowy. 
 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

4. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzec, 

iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie 

później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

6. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.): 

1) administratorem moich  danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu  

ul. Kilińskiego 30; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiadam: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do ich sprostowania* 

- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **; 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest 

obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przeze mnie  danych osobowych bezpośrednio  mnie 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; 

mailto:iod.kontakt@umradom.pl
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10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego; 

11) nie przysługuje mi: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- 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. 

12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am)  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
*: 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.  

 

**: 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. 

Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

*** 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 wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

Data    .................................................                                                                                                             

…………........................................................................ 
(Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Formularz oferty 

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

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

REGON ................................................ 

NIP......................................................... 

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski 

w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom 

 

 OFERTA DLA CZĘŚCI 7 ZAMÓWIENIA 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 

 
 

1. Oferuję dostawę zabawek, opisanych w pkt. III SIWZ, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za wynagrodzeniem 

w wysokości:  

 

A. ZABAWKI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 

Cena jednostkowa 
(za 1 szt., 

opakowanie, 
komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A1. gra (nr 1)* szt. 1   

A2. gra (nr 2)* szt. 1   

A3. gra nr 3)* szt. 1   

A4. gra (nr 4)* szt. 1   

A5. gra (nr 5)* szt. 1   

A6. gra (nr 6)* szt. 1   

A7. gra planszowa (nr 1)* szt. 2   
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A8. gra planszowa (nr 2)* szt. 2   

A9. kącik zabaw - kuchnia  kpl. 2   

A10. kącik zabaw - opiekunka kpl. 2   

A11. klocki (nr 1)* opakowanie 2   

A12. klocki (nr 2)* opakowanie 3   

A13. klocki (nr 3)* opakowanie 2   

A14. klocki (nr 4)* opakowanie 2   

A15. klocki (nr 5)* opakowanie 2   

A16. klocki (nr 6)* opakowanie 2   

A17. kolejka  kpl. 2   

A18. kostka aktywności  szt. 2   

A19. lalka (nr 1)* szt. 2   

A20. lalka (nr 2)* szt. 2   

A21. lalka (nr 3)* szt. 2   

A22. lalka (nr 4)* szt. 2   

A23. mobilna szafka z klockami  szt. 2   

A24. samochód/pojazd (nr 1)* szt. 2   

A25. samochód/pojazd (nr 2)*  szt. 2   

A26. samochód/pojazd (nr 3)* szt. 2   

A27. tunel  szt. 2   

A28. układanka  szt. 2   
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A29. wózek głęboki (nr 1)* szt. 2   

A30. 
wózek spacerowy  

(nr 1)* 
szt. 2   

A31. zabawka interaktywna szt. 2   

A32. zjeżdżalnia  szt. 1   

A. RAZEM A1 – A32 (suma pozycji od A1. do A32.) ….……….*) 

B. ZABAWKI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 

(za 1 szt., 
opakowanie) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B1. basen trójkątny (nr 1)* szt. 1   

B2. piłki do basenu opakowanie 2   

B. RAZEM B1 – B2 (suma pozycji od B1. do B2) …...……….*) 

C. ZABAWKI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 

Cena jednostkowa 
(za 1 szt., 

opakowanie, 
komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

C1.  
basen trójkątny  

(nr 2)* 
szt. 1   

C2.  figury porównawcze szt. 2   

C3.  gra (nr 7)* szt. 2   

C4.  gra (nr 8)* szt. 1   

C5.  gra (nr 9)* szt. 2   

C6.  gra (nr 10)* szt. 2   
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C7.  gra (nr 11)* szt. 2   

C8.  gra (nr 12)* szt. 2   

C9.  gra (nr 13)* szt. 2   

C10.  gra edukacyjna  (nr 1)* szt. 2   

C11.  
gra edukacyjna  

(nr 2)* 
szt. 2   

C12.  
gra edukacyjna  

(nr 3)* 
szt. 2   

C13.  
kącik zabaw - interaktywna 

kuchenka 
kpl. 2   

C14.  
kącik zabaw - warsztat z 

narzędziami  
kpl. 2   

C15.  
kącik zabaw -sklepik z 

wyposażeniem  
kpl. 2   

C16.  klocki (nr 7)* opakowanie 4   

C17.  klocki (nr 8)* opakowanie 4   

C18.  klocki (nr 9)* opakowanie 4   

C19.  klocki (nr 10)* opakowanie 2   

C20.  klocki (nr 11)* opakowanie 4   

C21.  klocki (nr 12)* opakowanie 4   

C22.  klocki (nr 13)* opakowanie 4   

C23.  klocki (nr 14)* opakowanie 2   

C24.  klocki (nr 15)* opakowanie 2   

C25.  klocki (nr 16)* opakowanie 4   

C26.  klocki (nr 17)* opakowanie 4   

C27.  klocki (nr 18)* opakowanie 4   
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C28.  klocki (nr 19)* opakowanie 4   

C29.  klocki (nr 20)* opakowanie 2   

C30.  klocki (nr 21)* opakowanie 2   

C31.  klocki (nr 22)* opakowanie 2   

C32.  lalka (nr 5)* szt. 4   

C33.  lalka (nr 6)* szt. 2   

C34.  lalka (nr 7)* szt. 2   

C35.  lalka (nr 8)* szt. 2   

C36.  lalki/pacynki (nr 1)* kpl. 2   

C37.  lalki/pacynki (nr 2)* kpl. 2   

C38.  lalki/pacynki (nr 3)* kpl. 2   

C39.  mata - twister szt. 2   

C40.  
plansza edukacyjna  

(nr 1)* 
szt. 2   

C41.  piaskownica (nr 1)* szt. 1   

C42.  piaskownica (nr 2)*  szt. 1   

C43.  piłka  szt. 2   

C44.  plac zabaw szt. 2   

C45.  
plansza edukacyjna  

(nr 2)* 
szt. 2   

C46.  
plansza edukacyjna  

(nr 3)* 
szt. 2   

C47.  płotek kpl. 2   

C48.  puzzle (nr 1)* opakowanie 2   
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C49.  puzzle (nr 2)* opakowanie 2   

C50.  ring szt. 4   

C51.  rowerek szt. 2   

C52.  samochód/pojazd (nr 4)* szt. 2   

C53.  samochód/pojazd (nr 5)* szt. 2   

C54.  samochód/pojazd (nr 6)* szt. 6   

C55.  szarfa kpl. 12   

C56.  
tablica motoryczna  

(nr 1)* 
szt. 2   

C57.  
tablica motoryczna  

(nr 2)* 
szt. 2   

C58.  
tablica motoryczna  

(nr 3)* 
szt. 4   

C59.  trasa z małymi pojazdami  szt. 2   

C60.  układanka 
drewniana 

szt. 2   

C61.  warzywa  kpl. 2   

C62.  woreczki z cyferkami kpl. 2   

C63.  wózek głęboki (nr 2)* szt. 2   

C64.  
wózek spacerowy  

(nr 2)* 
szt. 2   

C65.  zabawka matematyczna (nr 1)* szt. 2   

C66.  zabawka matematyczna (nr 2)*  kpl. 2   

C67.  
zestaw naczyń kuchennych   

 
kpl. 4   

C. RAZEM C1 – C67 (suma pozycji od C1 do C67) …...……….*) 
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D. ZABAWKI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 

Cena jednostkowa 
(za 1 szt., 

opakowanie, 
komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

D1.  
kącik zabaw -  domek z 

mebelkami  
kpl. 1   

D2.  kącik zabaw -  kuchnia kompakt  kpl. 1   

D3.  kącik zabaw - toaletka kpl. 1   

D4.  
kącik zabaw - warsztat 

budowniczego  
kpl. 1   

D5.  klocki (nr 23)* opakowanie 1   

D6.  klocki (nr 24)* opakowanie 1   

D7.  klocki (nr 25)* opakowanie 1   

D8.  klocki (nr 26)* opakowanie 1   

D9.  klocki (nr 27)* opakowanie 2   

D10.  klocki (nr 28)* opakowanie 1   

D11.  klocki (nr 29)* opakowanie 1   

D12.  klocki (nr 30)* opakowanie 1   

D13.  klocki (nr 31)* opakowanie 1   

D14.  klocki (nr 32)* opakowanie 1   

D15.  klocki (nr 33)* opakowanie 1   

D16.  klocki (nr 34)* opakowanie 1   

D17.  klocki (nr 35)* opakowanie 2   

D18.  klocki (nr 36)* opakowanie 2   
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D19.  klocki (nr 37)* opakowanie 2   

D20.  klocki (nr 38)* opakowanie 2   

D21.  klocki (nr 39)* opakowanie 1   

D22.  Klocki wafle - podstawa kpl. 1   

D23.  parking  kpl. 1   

D24.  płytka budowlana szt. 2   

D25.  puzzle (nr 3)* opakowanie 2   

D26.  puzzle (nr 4)* opakowanie 2   

D27.  puzzle (nr 5)* opakowanie 2   

D28.  puzzle (nr 6)* opakowanie 2   

D29.  puzzle (nr 7)* opakowanie 2   

D30.  puzzle (nr 8)* opakowanie 2   

D31.  puzzle (nr 9)* opakowanie 2   

D32.  puzzle (nr 10)* opakowanie 2   

D33.  puzzle (nr 11)* opakowanie 2   

D34.  puzzle (nr 12)* opakowanie 2   

D35.  puzzle (nr 13)* opakowanie 2   

D36.  samochód/pojazd (nr 5)* szt. 2   

D37.  samochód/pojazd (nr 6)* szt. 1   

D38.  samochód/pojazd (nr 7)* szt. 1   

D39.  samochód/pojazd (nr 8)* szt. 1   
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D40.  samochód/pojazd (nr 9)* szt. 1   

D41.  samochód/pojazd (nr 10)* szt. 1   

D42.  samochód/pojazd (nr 11)* szt. 1   

D43.  samochód/pojazd (nr 12)* szt. 1   

D44.  samochód/pojazd (nr 13)* szt. 1   

D45.  samochód/pojazd (nr 14)* szt. 1   

D46.  tory kolejowe  kpl. 1   

D47.  zestaw porządkowy  kpl. 1   

D48.  zwierzątka hodowlane kpl. 1   

D. RAZEM D1 – D48 (suma pozycji od D1. do D48) …...……….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ A + B + C + D (suma poz. RAZEM A1–A32 + RAZEM B1–B2 + RAZEM C1–C67 + RAZEM D1-D48) 
………….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH:  

….........................................................................................................................................................................zł *) 

 

 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 

podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 19 SIWZ. 
 

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.19 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 
 

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie: ……………….dni  od daty podpisania umowy 

(należy wskazać konkretną liczbę dni); 
 

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 21 dni od daty 
podpisania umowy. 
 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

4. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzec, 

iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
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rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie 

później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

6. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.): 

1) administratorem moich  danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu  

ul. Kilińskiego 30; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiadam: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do ich sprostowania* 

- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **; 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest 

obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przeze mnie  danych osobowych bezpośrednio  mnie 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; 

10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego; 

11) nie przysługuje mi: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- 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. 

12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am)  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
*: 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.  

 

**: 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. 

Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

mailto:iod.kontakt@umradom.pl
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osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

*** 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 wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

Data    .................................................                                                                                                             

…………........................................................................ 
(Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Formularz oferty 

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

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

REGON ................................................ 

NIP......................................................... 

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski 

w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom 

 

 OFERTA DLA CZĘŚCI 8 ZAMÓWIENIA 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 

 
 

1. Oferuję dostawę pomocy dydaktycznych, opisanych w pkt. III SIWZ, zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za 

wynagrodzeniem w wysokości:  

 

A. POMOCE DYDAKTYCZNE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 

Cena jednostkowa 
(za 1 szt., 

opakowanie, 
komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A1.  
dyski sensoryczne kpl. 1   

A2.  dyski z fakturami kpl. 1   

A3.  
gra (nr 1)* kpl. 3   

A4.  

gra edukacyjna  

(nr 1)* 

 

szt. 2   

A5.  
gra edukacyjna  

(nr 2)* 
szt. 2   

A6.  
gra edukacyjna  (nr 3)* szt. 2   
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A7.  
gra edukacyjna  (nr 4)* szt. 2   

A8.  
gra edukacyjna  (nr 5)* szt. 2   

A9.  
gra edukacyjna  (nr 6)* szt. 2   

A10.  
gra edukacyjna  (nr 7)* szt. 1   

A11.  gra edukacyjna  (nr 8)* szt. 2   

A12.  
gra edukacyjna  (nr 9)*  szt. 2   

A13.  gra edukacyjna  (nr 10)* szt. 1   

A14.  
gra edukacyjna  (nr 11)* szt. 1   

A15.  
gra edukacyjna  (nr 12)* szt. 1   

A16.  gra edukacyjna  (nr 13)*  szt. 2   

A17.  
gra edukacyjna  (nr 14)* szt. 2   

A18.  gra logopedyczna (nr 1)* szt. 2   

A19.  
gra logopedyczna (nr 2)* szt. 2   

A20.  
gra stymulująca rozwój (nr 1)* szt. 1   

A21.  
gra stymulująca rozwój (nr 2)* szt. 1   

A22.  
gra stymulująca rozwój (nr 3)* szt. 1   

A23.  gra stymulująca rozwój (nr 4)* szt. 1   

A24.  
gra stymulująca rozwój (nr 5)* kpl. 1   

A25.  gra stymulująca rozwój (nr 6)* szt. 1   

A26.  
gra stymulująca rozwój (nr 7)* szt. 1   

A27.  
gra stymulująca rozwój (nr 8)* szt. 1   
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A28.  
gra stymulująca rozwój (nr 9)* szt. 1   

A29.  
gra stymulująca rozwój (nr 10)* szt. 1   

A30.  
gra stymulująca rozwój (nr 11)* szt. 1   

A31.  
gra stymulująca rozwój (nr 12)* szt. 1   

A32.  gra stymulująca rozwój (nr 13)* szt. 1   

A33.  gra stymulująca rozwój (nr 14)* szt. 1   

A34.  gra stymulująca rozwój (nr 15)* szt. 1   

A35.  gra stymulująca rozwój (nr 16)* szt. 1   

A36.  gra stymulująca rozwój (nr 17)* szt. 1   

A37.  gra stymulująca rozwój (nr 18)* szt. 2   

A38.  gra stymulująca rozwój (nr 19)* szt. 1   

A39.  gra stymulująca rozwój (nr 20)* szt. 1   

A40.  gra stymulująca rozwój (nr 21)* szt. 1   

A41.  gra stymulująca rozwój (nr 22)* szt. 2   

A42.  gra stymulująca rozwój (nr 23)* szt. 1   

A43.  gra stymulująca rozwój (nr 24)* szt. 1   

A44.  gra stymulująca rozwój (nr 25)* szt. 1   

A45.  gra stymulująca rozwój (nr 26)* szt. 2   

A46.  gra stymulująca rozwój (nr 27)* szt. 1   

A47.  gra stymulująca rozwój (nr 28)* szt. 1   

A48.  gra stymulująca rozwój (nr 29)* szt. 2   
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A49.  gra stymulująca rozwój (nr 30)* szt. 1   

A50.  gra stymulująca rozwój (nr 31)* szt. 1   

A51.  gra stymulująca rozwój (nr 32)* szt. 1   

A52.  gra stymulująca rozwój (nr 33)* szt. 1   

A53.  gra stymulująca rozwój (nr 34)* szt. 2   

A54.  gra stymulująca rozwój (nr 35)* szt. 2   

A55.  gra stymulująca rozwój (nr 36)* szt. 2   

A56.  klepsydra bąbelki szt. 2   

A57.  miękkie kształty kpl. 1   

A58.  
narzędzie w komunikacji 

niewerbalnej 
szt. 1   

A59.  plansza edukacyjna szt. 1   

A60.  puzzle (nr 1)* opakowanie 4   

A61.  puzzle (nr 2)* opakowanie 2   

A62.  puzzle (nr 3)* opakowanie 4   

A63.  puzzle (nr4)* opakowanie 2   

A64.  skrzynka zgadula szt. 1   

A65.  transparentne plamy kpl. 1   

A66.  transparentne rybki kpl. 1   

A67.  warsztat do nauki kodowania kpl. 2   

A68.  
zestaw do komunikacji 

niewerbalnej 
kpl. 1   

A. RAZEM A1 – A68 (suma pozycji od A1. do A68.) ….……….*) 
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B. POMOCE DYDAKTYCZNE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 

Cena jednostkowa 
(za 1 szt., 

opakowanie, 
komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B1.  gra (nr 2)* szt. 2   

B2.  gra (nr 3)* szt. 2   

B3.  gra (nr 4)* szt. 2   

B4.  gra (nr 5)* szt. 2   

B5.  gra edukacyjna  (nr 15)* szt. 2   

B6.  gra edukacyjna  (nr 16)* szt. 2   

B7.  gra edukacyjna  (nr 17)* szt. 2   

B8.  gra edukacyjna  (nr 18)* szt. 2   

B9.  gra edukacyjna  (nr 19)* szt. 2   

B10.  gra edukacyjna  (nr 20)* szt. 2   

B11.  gra edukacyjna  (nr 21)* szt. 2   

B12.  gra zręcznościowa (nr 1)*  szt. 2   

B13.  gra zręcznościowa (nr 2)* szt. 2   

B14.  gra zręcznościowa (nr 3)* szt. 2   

B15.  gra zręcznościowa (nr 4)*  szt. 2   

B16.  gra zręcznościowa (nr 5)* szt. 2   

B17.  gra zręcznościowa (nr 6)* szt. 2   

B18.  puzzle (nr 5)* opakowanie 6   
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B19.  rzutki kpl. 2   

B20.  układanka  szt. 2   

B. RAZEM B1 – B20 (suma pozycji od B1. do B20) …...……….*) 

C. POMOCE DYDAKTYCZNE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 

(za 1 szt., 
opakowanie) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

C1.  gra edukacyjna  (nr 22)* szt. 2   

C2.  gra edukacyjna  (nr 23)* szt. 2   

C3.  gra edukacyjna  (nr 24)* szt. 2   

C4.  gra edukacyjna  (nr 25)* szt. 2   

C5.  gra edukacyjna  (nr 26)* szt. 2   

C6.  gra edukacyjna  (nr 27)* szt. 2   

C7.  gra edukacyjna  (nr 28)* szt. 2   

C8.  gra edukacyjna  (nr 29)* szt. 2   

C9.  gra edukacyjna  (nr 30)* szt. 2   

C10.  gra edukacyjna  (nr 31)* szt. 2   

C11.  gra edukacyjna  (nr 32)* szt. 2   

C12.  gra edukacyjna  (nr 33)* szt. 2   

C13.  gra edukacyjna  (nr 34)* szt. 2   

C14.  gra edukacyjna  (nr 35)* szt. 2   

C15.  gra edukacyjna  (nr 36)* szt. 4   
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C16.  loteryjka obrazkowa szt. 2   

C17.  puzzle (nr 6)* opakowanie 2   

C18.  puzzle (nr 7)* opakowanie 2   

C19.  puzzle (nr 8)* opakowanie 2   

C20.  puzzle (nr 9)* opakowanie 2   

C21.  puzzle (nr 10)* opakowanie 2   

C22.  puzzle (nr 11)* opakowanie 2   

C23.  zgadywanka szt. 2   

C. RAZEM C1 – C23 (suma pozycji od C1 do C23) …...……….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ A + B + C (suma poz. RAZEM A1–A68 + RAZEM B1–B20 + RAZEM C1–C23) 
………….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH:  

….........................................................................................................................................................................zł *) 

 

 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 

podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 19 SIWZ. 
 

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.19 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 
 

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie: ……………….dni  od daty podpisania umowy 

(należy wskazać konkretną liczbę dni); 
 

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 21 dni od daty 
podpisania umowy. 
 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

4. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzec, 

iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
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rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie 

później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

6. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.): 

1) administratorem moich  danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu  

ul. Kilińskiego 30; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiadam: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do ich sprostowania* 

- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **; 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest 

obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przeze mnie  danych osobowych bezpośrednio  mnie 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; 

10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego; 

11) nie przysługuje mi: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- 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. 

12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am)  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
*: 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.  

 

**: 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. 

Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
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osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

*** 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 wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

Data    .................................................                                                                                                             

…………........................................................................ 
(Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Formularz oferty 

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

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

REGON ................................................ 

NIP......................................................... 

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski 

w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom 

 

 OFERTA DLA CZĘŚCI 9 ZAMÓWIENIA 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 

 
 

1. Oferuję dostawę sprzętu  dydaktycznego, opisanego w pkt. III SIWZ, zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za 

wynagrodzeniem w wysokości:  

 

A. SPRZĘT  DYDAKTYCZNY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 

Cena jednostkowa 
(za 1 szt., 

opakowanie, 
komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A1.  gra logopedyczna (nr 1)* szt. 4   

A2.  gra logopedyczna (nr 2)* szt. 4   

A3.  gra logopedyczna (nr 3)* szt. 4   

A4.  gra logopedyczna (nr 4)* szt. 4   

A5.  gra logopedyczna (nr 5)* szt. 4   

A6.  gra logopedyczna (nr 6)* szt. 4   

A7.  gra logopedyczna (nr 7)* szt. 4   



 
 

 
BZP.271.1.37.2020.MD 
 
 

 
Strona 2 

A8.  gra logopedyczna (nr 8)* szt. 2   

A9.  gra logopedyczna (nr 9)* szt. 4   

A10.  gra stymulująca rozwój (nr 1)* szt. 2   

A11.  gra stymulująca rozwój (nr 2)* szt. 4   

A12.  gra stymulująca rozwój (nr 3)* szt. 4   

A13.  gra stymulująca rozwój (nr 4)* szt. 4   

A14.  gra stymulująca rozwój (nr 5)* szt. 4   

A15.  gra stymulująca rozwój (nr 6)* szt. 4   

A16.  gra stymulująca rozwój (nr 7)* szt. 4   

A17.  gra stymulująca rozwój (nr 8)* szt. 4   

A18.  lusterka terapeutyczne kpl. 2   

A19.  lustro logopedyczne szt. 1   

A20.  puzzle (nr 1)* opakowanie 4   

A21.  puzzle (nr 2)* opakowanie 4   

A22.  puzzle (nr 3)* opakowanie 4   

A23.  puzzle (nr 4)* opakowanie 4   

A24.  puzzle (nr 5)* opakowanie 4   

A25.  układanka    (nr 1)* kpl. 4   

A26.  układanka    (nr 2)* kpl. 4   

A27.  układanka    (nr 3)* kpl. 4   

A28.  układanka     (nr 4)* kpl. 4   
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A29.  układanka     (nr 5)* kpl. 4   

A30.  układanka    (nr 6)*  kpl. 4   

A31.  układanka    (nr 7)* kpl. 4   

A32.  układanka    (nr 8)* kpl. 4   

ŁĄCZNA WARTOŚĆ RAZEM A1 – A32 (suma pozycji od A1. do A32.) ….……….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH:  

….........................................................................................................................................................................zł *) 

 

 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 

podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 19 SIWZ. 
 

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.19 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 
 

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie: ……………….dni  od daty podpisania umowy 

(należy wskazać konkretną liczbę dni); 
 

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 21 dni od daty 
podpisania umowy. 
 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

4. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzec, 

iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie 

później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

6. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.): 

1) administratorem moich  danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu  

ul. Kilińskiego 30; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

mailto:iod.kontakt@umradom.pl
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5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiadam: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do ich sprostowania* 

- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **; 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest 

obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przeze mnie  danych osobowych bezpośrednio  mnie 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; 

10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego; 

11) nie przysługuje mi: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- 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. 

12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am)  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
*: 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.  

 

**: 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. 

Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

*** 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 wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 

 
 

 

Data    .................................................                                                                                                             

…………........................................................................ 
(Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Formularz oferty 

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

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

REGON ................................................ 

NIP......................................................... 

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski 

w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom 

 

 OFERTA DLA CZĘŚCI 10 ZAMÓWIENIA 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 
 

 

1. Oferuję dostawę oprogramowania komputerowego do prowadzenia zajęć specjalistycznych, 

opisanego w pkt. III SIWZ, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na 

warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za wynagrodzeniem w wysokości:  
 

A. 
OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DO 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 
(za 1 szt., zestaw) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A1. program komputerowy (nr 1)* szt. 1   

A2. program komputerowy (nr 2)* zestaw 1   

A3. program komputerowy (nr 3)* szt. 1   

A. RAZEM A1 – A3 (suma pozycji od A1. do A3.) ….……….*) 

B. 
OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DO 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 
(za 1 szt., zestaw) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B1. program komputerowy (nr 4)* zestaw 1   
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B2. program komputerowy (nr 5)* zestaw 1   

B3. program komputerowy (nr 6)* szt. 1   

B4. program komputerowy (nr 7)* szt. 1   

B5. program komputerowy (nr 8)* szt. 1   

B6. program komputerowy (nr 9)* szt. 1   

B7. program komputerowy (nr 10)* szt. 1   

B8. program komputerowy (nr 11)* szt. 1   

B9. program komputerowy (nr 12)* zestaw 1   

B10. program komputerowy (nr 13)* szt. 1   

B. RAZEM B1 – B10 (suma pozycji od B1. do B10) …...……….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ A + B (suma poz. RAZEM A1–A3 + RAZEM B1–B10) 
………….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH:  

….........................................................................................................................................................................zł *) 

 

 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 

podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 19 SIWZ. 
 

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.19 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 
 

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie: ……………….dni  od daty podpisania umowy 

(należy wskazać konkretną liczbę dni); 
 

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 21 dni od daty 
podpisania umowy. 
 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

4. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzec, 

iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
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rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie 

później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

6. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.): 

1) administratorem moich  danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu  

ul. Kilińskiego 30; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiadam: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do ich sprostowania* 

- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **; 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest 

obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przeze mnie  danych osobowych bezpośrednio  mnie 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; 

10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego; 

11) nie przysługuje mi: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- 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. 

12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am)  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
*: 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.  

 

**: 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. 

Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
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osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

*** 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 wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

Data    .................................................                                                                                                             

…………........................................................................ 
(Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Formularz oferty 

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

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

REGON ................................................ 

NIP......................................................... 

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski 

w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom 

 

 OFERTA DLA CZĘŚCI 11 ZAMÓWIENIA 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 

 
 

1. Oferuję dostawę sprzętu do terapii mechanicznej, opisanego w pkt. III SIWZ, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za 

wynagrodzeniem w wysokości:  

 

A. SPRZĘT DO TERAPII MECHANICZNEJ DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 

(za 1 szt.) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A1. osłona do podświetlanego stołu  szt. 1   

A2. podświetlany stół  szt. 1   

A. RAZEM A1 – A2 (suma pozycji od A1. do A2.) ….……….*) 

B. SPRZĘT DO TERAPII MECHANICZNEJ DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 
(za 1 szt., komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B1. lampa dotykowa szt. 1   
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B2. lustrzany panel akrylowy  szt. 1   

B3. projektor      (nr 1)* szt. 1   

B4. projektor      (nr 2)* szt. 1   

B5. przenośny komunikator szt. 1   

B6. świetlista kolorowa kula szt. 1   

B7. tuba  szt. 1   

B8. zestaw kamieni świecących  kpl. 1   

B9. zestaw światłowodów kpl. 1   

B. RAZEM B1 – B9 (suma pozycji od B1. do B9) …...……….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ A + B (suma poz. RAZEM A1–A2 + RAZEM B1–B9 ) 
………….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH:  

….........................................................................................................................................................................zł *) 

 

 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 

podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 19 SIWZ. 
 

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.19 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 
 

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie: ……………….dni  od daty podpisania umowy 

(należy wskazać konkretną liczbę dni); 
 

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 21 dni od daty 
podpisania umowy. 
 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

4. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzec, 

iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie 



 
 

 
BZP.271.1.37.2020.MD 
 
 

 
Strona 3 

później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

6. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.): 

1) administratorem moich  danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu  

ul. Kilińskiego 30; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiadam: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do ich sprostowania* 

- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **; 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest 

obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przeze mnie  danych osobowych bezpośrednio  mnie 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; 

10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego; 

11) nie przysługuje mi: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- 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. 

12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am)  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
*: 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.  

 

**: 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. 

Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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*** 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 wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

Data    .................................................                                                                                                             

…………........................................................................ 
(Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Formularz oferty 

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

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

REGON ................................................ 

NIP......................................................... 

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski 

w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom 

 

 OFERTA DLA CZĘŚCI 12 ZAMÓWIENIA 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 

 
 

1. Oferuję dostawę sprzętu do ćwiczeń równowagi, opisanego w pkt. III SIWZ, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za 

wynagrodzeniem w wysokości:  

 

A. SPRZĘT DO ĆWICZEŃ RÓWNOWAGI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 
(za 1 szt., komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A1.  belka podwieszana szt. 1   

A2.  deska do balansowania szt. 1   

A3.  
drabinka  

(nr 1)* 
szt. 1   

A4.  
drabinka  

(nr 2)* 
szt. 1   

A5.  
dyski z fakturami  

(nr 1)* 
kpl. 1   

A6.  fakturowe dłonie kpl. 3   

A7.  fakturowe stopy  kpl. 3   
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A8.  hamak  szt. 1   

A9.  
huśtawka  

(nr 1)* 
szt. 1   

A10.  
huśtawka  

(nr 2)* 
szt. 1   

A11.  
huśtawka  

(nr 3)* 
szt. 1   

A12.  
huśtawka  

(nr 4)* 
szt. 1   

A13.  kołderka / chusta obciążeniowa  szt. 1   

A14.  kostka manipulacyjna szt. 1   

A15.  lina (nr 1)* szt. 1   

A16.  lina (nr 2)* szt. 5   

A17.  maglownica  szt. 1   

A18.  materac (nr 1)* szt. 1   

A19.  materac (nr 2)* szt. 2   

A20.  obręcze (nr 1)* kpl. 2   

A21.  obręcze (nr 2)* kpl. 2   

A22.  pachołki  kpl. 1   

A23.  pełzak szt. 1   

A24.  piłeczki (nr 1)* szt. 1   

A25.  piłka (nr 1)* szt. 1   

A26.  piłka (nr 2)* szt. 1   

A27.  piłka (nr 3)* szt. 1   

A28.  płotki szt. 1   
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A29.  podwiesie  kpl. 1   

A30.  ring kpl. 1   

A31.  roller  szt. 1   

A32.  sensoryczna piłka fasolka szt. 1   

A33.  sensoryczne kamienie kpl. 1   

A34.  stepper szt. 1   

A35.  ścianka wspinaczkowa szt. 1   

A36.  
tablica motoryczna  

(nr 1)* 
szt. 1   

A37.  
tablica motoryczna  

(nr 2)* 
szt. 3   

A38.  tor równoważny (nr 1)* kpl. 1   

A39.  tunel szt. 1   

A40.  walce dotykowe szt. 1   

A41.  wibrujący wąż szt. 1   

A42.  
woreczki  

(nr 1)* 
kpl. 2   

A43.  
woreczki  

(nr 2)* 
kpl. 1   

A44.  woreczki do ćwiczeń (nr 1)*  kpl. 1   

A45.  
zestaw do mocowania liny 

poprzecznej 
kpl. 1   

A. RAZEM A1 – A45 (suma pozycji od A1. do A45.) ….……….*) 

B. SPRZĘT DO ĆWICZEŃ RÓWNOWAGI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 
(za 1 szt., komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 



 
 

 
BZP.271.1.37.2020.MD 
 
 

 
Strona 4 

B1.  
dyski z fakturami  

(nr 2)* 
kpl. 1   

B2.  
dyski z fakturami  

(nr 3)* 
kpl. 1   

B3.  
fakturowe kwadraty  

(nr 1)* 
kpl. 1   

B4.  
fakturowe kwadraty  

(nr 2)* 
kpl. 1   

B5.  

gra stymulująca rozwój małej 

motoryki  

(nr 1)* 

szt. 1   

B6.  

gra stymulująca rozwój małej 

motoryki  

(nr 2)* 

szt. 1   

B7.  

gra stymulująca rozwój małej 

motoryki  

(nr 3)* 

szt. 2   

B8.  

gra stymulująca rozwój małej 

motoryki  

(nr 4)* 

szt. 1   

B9.  

gra stymulująca rozwój małej 

motoryki  

(nr 5)* 

szt. 3   

B10.  

gra stymulująca rozwój małej 

motoryki  

(nr 6)* 

szt. 3   

B11.  

gra stymulująca rozwój małej 

motoryki  

(nr 7)* 

szt. 2   

B12.  gruszka rehabilitacyjna (nr 1)*  szt. 8   

B13.  lina (nr 3)* szt. 1   

B14.  mata do stóp szt. 1   

B15.  materac (nr 3)* szt. 2   

B16.  obręcze (nr 3)* szt. 20   

B17.  piłeczki (nr 2)* kpl. 1   

B18.  piłka (nr 4)* szt. 2   

B19.  piłka (nr 5)* szt. 1   
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B20.  piłka (nr 6)* szt. 1   

B21.  
pomoce Montessori  

(nr 1)* 
szt. 1   

B22.  
pomoce Montessori  

(nr 2)* 
szt. 1   

B23.  
pomoce Montessori  

(nr 3)* 
szt. 1   

B24.  
skakanki  

(nr 1)* 
szt. 20   

B25.  szarfy (nr 1)* szt. 20   

B26.  
tablica motoryczna  

(nr 3)* 
szt. 2   

B27.  taśmy rehabilitacyjne (nr 1)* szt. 10   

B28.  tęczowe wyspy kpl. 1   

B29.  tor równoważny (nr 2)* kpl. 1   

B30.  

układanka stymulująca rozwój 

małej motoryki  

(nr 1)* 

szt. 1   

B31.  

układanka stymulująca rozwój 

małej motoryki  

(nr 2)* 

szt. 1   

B32.  

układanka stymulująca rozwój 

małej motoryki  

(nr 3)* 

szt. 1   

B33.  woreczki do ćwiczeń (nr 2)* kpl. 1   

B34.  
worek do skakania  

(nr 1)* 
szt. 8   

B. RAZEM B1 – B34 (suma pozycji od B1. do B34.) …...……….*) 

C. SPRZĘT DO ĆWICZEŃ RÓWNOWAGI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 
(za 1 szt., komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

C1.  gruszka rehabilitacyjna (nr 2)*  szt. 10   
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C2.  lina (nr 4)* szt. 2   

C3.  materac (nr 4)* szt. 4   

C4.  obręcze (nr 4)* szt. 40   

C5.  piłka (nr 7)* szt. 2   

C6.  piłka (nr 8)* szt. 2   

C7.  piłka (nr 9)* szt. 2   

C8.  
skakanki  

(nr 2)* 
szt. 40   

C9.  szarfy (nr 2)* szt. 40   

C10.  taśmy rehabilitacyjne (nr 2)* szt. 40   

C11.  tor równoważny (nr 3)* kpl. 1   

C12.  woreczki do ćwiczeń (nr 3)* kpl. 5   

C13.  
worek do skakania  

(nr 2)* 
szt. 20   

C. RAZEM C1 – C13 (suma pozycji od C1. do C13.) …...……….*) 

D. SPRZĘT DO ĆWICZEŃ RÓWNOWAGI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 
(za 1 szt., komplet) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

D1.  
deska do balansowania i 

chodzenia  
szt. 1   

D2.  
dyski sensoryczne - duże i małe 

(zestaw) 
szt. 1   

D3.  mata korekcyjno-masująca  szt. 1   

D4.  maty podłogowe dłonie-stopy  kpl. 1   
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D5.  taśmy szt. 11   

D. RAZEM D1 – D5 (suma pozycji od D1. do D5) …...……….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ A + B + C + D (suma poz. RAZEM A1–A45 + RAZEM B1–B34 + RAZEM C1–C13 + RAZEM D1-D5) 
………….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH:  

….........................................................................................................................................................................zł *) 

 

 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 

podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 19 SIWZ. 
 

UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.19 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 
 

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie: ……………….dni  od daty podpisania umowy 

(należy wskazać konkretną liczbę dni); 
 

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 21 dni od daty 
podpisania umowy. 
 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

4. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzec, 

iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie 

później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

6. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.): 

1) administratorem moich  danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu  

ul. Kilińskiego 30; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiadam: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do ich sprostowania* 

mailto:iod.kontakt@umradom.pl
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- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **; 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest 

obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przeze mnie  danych osobowych bezpośrednio  mnie 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; 

10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego; 

11) nie przysługuje mi: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- 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. 

12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am)  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
*: 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.  

 

**: 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. 

Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

*** 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 wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

Data    .................................................                                                                                                             

…………........................................................................ 
(Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Formularz oferty 

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

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

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

REGON ................................................ 

NIP......................................................... 

tel./fax ……………………..……………… 

e-mail ………………………..…….…….... 

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia 

Adres do korespondencji: Urząd Miejski 

w Radomiu 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom 

 

 OFERTA DLA CZĘŚCI 13 ZAMÓWIENIA 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 
 

 

1. Oferuję dostawę książek, opisanych w pkt. III SIWZ, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za wynagrodzeniem 

w wysokości:  
 

A. KSIĄŻKI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 

(za 1 szt.) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A1. książka (nr 1)* szt. 1   

A2. książka (nr 2)* szt. 2   

A. RAZEM A1 – A2 (suma pozycji od A1. do A2.) ….……….*) 

B. KSIĄŻKI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 

(za 1 szt.) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B1. książka (nr 3)* szt. 2   



 
 

 
BZP.271.1.37.2020.MD 
 
 

 
Strona 2 

B2. książka (nr 4)* szt. 2   

B3. książka (nr 5)* szt. 2   

B4. książka (nr 6)* szt. 2   

B5. książka (nr 7)* szt. 2   

B6. książka (nr 8)* szt. 2   

B7. książka (nr 9)* szt. 2   

B8. książka  (nr 10)* szt. 2   

B9. książka   (nr 11)* szt. 2   

B10. książka   (nr 12)* szt. 2   

B. RAZEM B1 – B10 (suma pozycji od B1. Do B10) …...……….*) 

C. KSIĄŻKI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W RADOMIU 

Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary Ilość 
Cena jednostkowa 

(za 1 szt.) 

Wartość 
razem 
(4x5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

C1.  książka  (nr 13)* szt. 1   

C2.  książka    (nr 14)* szt. 1   

C3.  książka (nr 15)* szt. 1   

C4.  książka (nr 16)* szt. 1   

C5.  książka (nr 17)* szt. 1   

C6.  książka (nr 18)* szt. 1   

C7.  książka (nr 19)* szt. 1   

C8.  książka (nr 20)* szt. 1   
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C9.  książka (nr 21)* szt. 1   

C10.  książka (nr 22)* szt. 1   

C11.  książka (nr 23)* szt. 1   

C12.  książka (nr 24)* szt. 1   

C13.  książka (nr 25)* szt. 1   

C14.  książka (nr 26)* szt. 1   

C15.  książka (nr 27)* szt. 1   

C16.  książka (nr 28)* szt. 1   

C17.  książka (nr 29)* szt. 1   

C18.  książka (nr 30)* szt. 1   

C19.  książka (nr 31)* szt. 1   

C20.  książka nr 32)* szt. 1   

C21.  książka (nr 33)* szt. 1   

C22.  książka (nr 34)* szt. 1   

C23.  książka (nr 35)* szt. 1   

C. RAZEM C1 – C23 (suma pozycji od C1 do C23) …...……….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ A + B + C (suma poz. RAZEM A1–A2 + RAZEM B1–B10 + RAZEM C1–C23) 
………….*) 

. 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ SŁOWNIE ZŁOTYCH:  

….........................................................................................................................................................................zł *) 

 

 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności 

opisanych w pkt. III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 

podatkiem akcyzowym, z uwzględnieniem pkt. XVIII. 19 SIWZ. 
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UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt. XVIII.19 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość 

przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie 

Zamawiającego i jednocześnie zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację. 
 

2. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie: ……………….dni  od daty podpisania umowy 

(należy wskazać konkretną liczbę dni); 
 

UWAGA!!! Zaoferowany termin dostawy zamówienia nie może przekroczyć: 21 dni od daty 
podpisania umowy. 
 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

4. Wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zostałem (-am) poinformowany (-a), że nie później niż w terminie składania ofert mogę, zgodnie z art. 8 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzec, 

iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przeze mnie, nie 

później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

6. Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.): 

1) administratorem moich  danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu  

ul. Kilińskiego 30; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) moje dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiadam: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do ich sprostowania* 

- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **; 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest 

obligatoryjne. 

9) obowiązek podania przeze mnie  danych osobowych bezpośrednio  mnie 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; 

10) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego; 

11) nie przysługuje mi: 

mailto:iod.kontakt@umradom.pl
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- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

- 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. 

12) Oświadczam, że wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am)  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

 
*: 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.  

 

**: 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. 

Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

*** 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 wykonawca nie składa treści oświadczenia (poprzez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

Data    .................................................                                                                                                             

…………........................................................................ 
(Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 


