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1.

Przedmiot zamówienia:
W związku z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra –
projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, nr umowy
RPLB.08.04.01-08-0022/16, Miasto Zielona Góra rozpoczyna postępowanie dotyczącego dostawy
pomocy dydaktycznych do pracowni z branży hotelarsko-turystycznej.
1) nazwa nadana zamówieniu: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni z branży
hotelarsko-turystycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w
Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT”;
2) miejsce realizacji zamówienia: miasto Zielona Góra;
3) rodzaj zamówienia – dostawa;
4) czas trwania lub termin wykonania zamówienia – do 6 września 2019 r., nie wcześniej niż od 26
sierpnia 2019 r.;
5) opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części, Wykonawca uprawniony jest do
złożenia oferty na dowolną ilość części zamówienia.
Część I zamówienia dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni hotelarskiej
Opis poszczególnych pozycji i przewidywana maksymalna ich ilość zawarta jest w Załączniku
nr 3a do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, będącym jednocześnie tabelą wyliczenia ceny
zamówienia.
Część II zamówienia dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni służby pięter
Opis poszczególnych pozycji i przewidywana maksymalna ich ilość zawarta jest w Załączniku
nr 3b do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, będącym jednocześnie tabelą wyliczenia ceny
zamówienia.
Część III zamówienia dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni obsługi turystycznej
Opis poszczególnych pozycji i przewidywana maksymalna ich ilość zawarta jest w Załączniku
nr 3c do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, będącym jednocześnie tabelą wyliczenia ceny
zamówienia.
Dostawa obejmuje wniesienie pomocy dydaktycznych będących przedmiotem zamówienia do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 3 „EKONOMIK” w Zielonej Górze, ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra zgodnie z
wykazem ilościowym przekazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, oznakowany symbolem zgodności z normami
europejskimi CE wystawionym przez producenta oraz indywidualnym numerem seryjnym. Powinien
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również spełniać:
− wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach. W myśl § 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia MENiS szkoły i placówki mogą nabywać i
stosować wyroby jedynie w przypadku, jeżeli dostawca przedstawi aktualne certyfikaty
zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane przez Polskie Centrum
Akredytacji /PCA/ jednostki certyfikujące wyroby.
− warunki zgodności z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (LVD)
oraz zgodności z dyrektywami dotyczącymi emisji fal magnetycznych (EMC).
Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne,
instrukcje obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 39162110-9, 39162100-6, 30000000-9, 30190000-7
2.

Język i forma postępowania: postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej

3.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia:
Brak warunków udziału w postępowaniu

4.

Sposób obliczenia ceny:
1)

cena uwzględniająca należny podatek VAT, podana w ofercie wg Załącznika nr 1 do niniejszego
ogłoszenia musi obejmować wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia wraz z
transportem i wniesieniem wyceniony w oparciu o tabelę wyliczenia ceny przedmiotu zamówienia
wg Załącznika nr 3a (Część I), Załącznika nr 3b (Część II), Załącznika 3c (Część III) do
niniejszego zapytania ofertowego;

2)

cena oferty, o której mowa powyżej, musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do
pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki
0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);

3)

cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i podlega zmianom wyłącznie
w zakresie przewidzianym we wzorze umowy;

4)

cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez
Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem
zamówienia;

5)

ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830) jest wartość wyrażoną w jednostkach
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; 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 zastrzeżeniem pkt 3.10);

6)

w cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonujacej działalności
gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania
zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na
ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek regulowania wynika z
aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca
Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których obowiązek uregulowania dotyczy
Zamawiającego);

7)

w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). W
przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym mowa w
art. 1 pkt 1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj.
osobę fizyczną niewykonująca działalności gospodarczej albo
osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej
albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów
ze zleceniobiorcami
wymaga się przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową lub końcową stanowiącą
podstawę wypłaty wynagrodzenia częściowego/końcowego pisemnej informacji (np. w formie
zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdzającej, iż
wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była

a.
b.
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niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ww. ustawie, a całkowita
wysokość wynagrodzenia nie przekracza ceny oferty, o której mowa w pkt 3.1) SIWZ;

5.

8)

cena oferty podana przez wykonawcę w ofercie musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku;

9)

prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.
2174) a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać w ofercie wg Załączniku
nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

10)

w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Kryteria oceny ofert:
5.1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
1) cena oferty „C”– waga 100 %
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się,
a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cmin
„C” = ----------- x 100 pkt x 100 %
Cbad
gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
100% - waga kryterium „C”
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 100,00 pkt.
5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą
liczbę punktów) w oparciu o podane w pkt 4.1. kryteria oceny ofert.

6.

Złożenie oferty:
6.1.

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy,
adresem Zamawiającego i nazwą zamówienia, o której mowa w pkt 1.1);

6.2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zielona
Góra, 65-552 Zielona Góra – Departament Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Oświaty i
Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 63a, pokój 206 (Biuro Projektu) w terminie do dnia
14 czerwca 2019 r. do godz. 9.00;
6.3. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 6.2. i/lub niezgodna z przedmiotem zamówienia nie
będzie rozpatrywana;
6.4.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną
ofertę żadna z nich nie będzie rozpatrywana.

6.5.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie
(składającego ofertę):

1)

wypełniony formularz oferty wg Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania (przedstawiony w
formie oryginału);

2)

wypełniony formularz przedmiotu zamówienia/specyfikacja ilościowo-cenowa wg Załącznika nr 3
do niniejszego zapytania (przedstawiony w formie oryginału);

3)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy);
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4)

7.

pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem VI
rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn.
zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie);

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
7.1. Wszelkie oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają
formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub dokumentów w formie określonej w pkt 6.5;
7.2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Pani Halina Chomiak w Urzędzie Miasta Zielona Góra Departament Edukacji i Spraw
Społecznych, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, 65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia
63a, pokój 206, tel. 68 456 49 63; e-mail: h.chomiak@um.zielona-gora.pl
2)
Pan Krzysztof Woźniak (w sprawach proceduralnych), tel. 731 812 768, e-mail:
zamet.k@wp.pl
7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia jednej
lub kilku okoliczności: braku ofert podlegających rozpatrzeniu; gdy cena oferty najkorzystniejszej
przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; wystąpienia
takiej zmiany okoliczności, która powoduje że wykonanie zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego; jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzano
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane
Zamawiającemu.
1)

7.4.

Informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zielona Góra (www.bip.zielona-gora.pl) niezwłocznie po:

1)

wyborze oferty najkorzystniejszej, podając:
nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
b) nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
c) informacje o Wykonawcach, których oferty nie zostały rozpatrzone, podając uzasadnienie
faktyczne;
unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne.
a)

2)
8.

Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w
rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do ….% wartości zamówienia
podstawowego.

9.

Waluta, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

10. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Jeżeli przewidziano możliwość
zmiany zawartej umowy warunki tej zmiany określono w projekcie umowy.
11. Załączniki do niniejszego zapytania:
1) formularz oferty wg Załącznika nr 1;
2) projekt umowy wg Załącznika nr 2;
3) przedmiot zamówienia wraz z wyceną wg Załącznika nr 3a (Część I), Załącznika nr 3b (Część II),
Załącznika 3c (Część III);

ZATWIERDZAM

Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-)
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta
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Załącznik nr 1

OFERTA
dla zamówień o wartości szacunkowej od 50.000 zł do 30 000 euro
1.

Wykonawca - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę

...................................................................................................................................................................................
adres........................................................................................................................................................................
tel. ....................................................fax ..................................................... e-mail: ……………..……………………
REGON ........................................................

NIP ........................................................................

województwo ………………………………….
(adres do korespondencji .........................................................................................................................................
tel. .................................................. fax .......................................... e-mail: …………………………….……………)
upełnomocniony przedstawiciel
...................................................................................................................................................................
2.

Stosownie do treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym dotyczącym zadania pn. Dostawa pomocy
dydaktycznych do pracowni z branży hotelarsko-turystycznej w ramach projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielona-gora.pl) oferujemy:

2.1 dla Części I (dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni hotelarskiej):
2.1.1

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ....................................................
(słownie:.....................................................................................), na która składa się:
a)

wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł

b)

i podatek od towarów i usług1:

złotych

brutto

w wysokości ……. %2 zgodnie z ustawą o VAT3
albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. … ust.
….pkt ….. ustawy o VAT4 lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o
VAT4 lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.2 dla Części II (dostawa pomocy do pracowni służby pięter):
2.2.1.

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ....................................................
(słownie:.........................................................................................), na która składa się:
a)

wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł

b)

i podatek od towarów i usług4:

złotych

w wysokości ……. %5 zgodnie z ustawą o VAT6
1

wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
określić stawkę procentową
3
przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174)
4 wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
5
określić stawkę procentową
6
przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174)
2

5

brutto

albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. … ust.
….pkt ….. ustawy o VAT4 lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o
VAT4 lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.3 dla Części III (dostawa pomocy do pracowni obsługi turystycznej):
2.3.1.

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ....................................................
(słownie:.........................................................................................), na która składa się:

złotych

brutto

a) wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł
b) i podatek od towarów i usług7:
w wysokości ……. %8 zgodnie z ustawą o VAT9
albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. … ust.
….pkt ….. ustawy o VAT4 lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o
VAT4 lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
3.

Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.

4.

Oświadczamy, że zamieszczony w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym projekt umowy
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.

W załączeniu przedstawiamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

6.

1.

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy);

2.

pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem VI
rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie);

3.

wypełniony Formularz cenowy wg Załącznika nr 3a, Załącznika nr 3b, Załącznika nr 3c
(zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedną, dwie lub wszystkie części);

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 10.

Ofertę sporządzono dnia ..........................

..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
7

wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
określić stawkę procentową
9
przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174)
10
Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści oświadczenia Wykonawca nie
składa)
8
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PROJEKT UMOWY
Załącznik nr 2

UMOWA nr ....../RPLB.08.04.01-08.0022/16
zawarta w dniu ….……........ 2019 roku w Zielonej Górze pomiędzy
Miastem Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 973-100-7458 reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zielona Góra z upoważnienia którego działa Dariusz
Lesicki Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a
…………………................................ reprezentowanym przez: …………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”.
o następującej treści:

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie
na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni z branży hotelarsko-turystycznej w ramach
projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane
poza formułą ZIT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. Termin
dostarczenia przedmiotu zamówienia ustala się: do 6 września 2019 r. nie wcześniej niż od 26 sierpnia
2019 r.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia, wniesienia i zamontowania pomocy dydaktycznych będących
przedmiotem umowy. Wymagania dla przedmiotu umowy zostały określone w ogłoszeniu o zapytaniu
ofertowym.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w ust. 1 do miejsc wskazanych przez
Zamawiającego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze
ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra zgodnie z wykazem ilościowym przekazanym przez Zamawiającego
po podpisaniu umowy z Wykonawcą po wcześniejszym uprzedzeniu Zamawiającego na co najmniej
3 dni roboczy przed planowaną dostawą.
5. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot dostawy pod warunkiem stwierdzenia jego zgodności
z zamówieniem pod względem ilościowo – jakościowym oraz zapłacić umówione wynagrodzenie.
6. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne, instrukcje
obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz certyfikaty zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa
dopuszczające do użytkowania w jednostkach oświatowych.
§2
1.
2.
3.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego wykonania
czynności objętych umową.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należyta starannością, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 transportem i
przy użyciu narzędzi na swój koszt i ryzyko.
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4.
5.

W przypadku stwierdzenia wad/braków w ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego Wykonawca usunie je w ciągu 5 dni od momentu ich zgłoszenia.
Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy do chwili
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag.
§3

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy Zamawiający zobowiązuje
się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z ofertą: cena brutto ...................zł (słownie:
.................................... zł), w tym należny podatek VAT według stawki ....% w wysokości..................zł.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie czynności
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w tym dostarczenie, nawet jeśli czynności te nie zostały
wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich
czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną dostawę nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy przez
Wykonawcę po stwierdzeniu należytego wykonania dostawy w protokole odbioru, na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Wynagrodzenie obejmuje należny podatek od
towarów i usług.
4. Fakturę należy wystawić na:
Miasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
NIP: 973-100-74-58
5. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze.
6. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej –
Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku
przesunięcia transz finansowania projektu przez instytucję zarządzającą, termin zapłaty wynagrodzenia
może ulec zmianie. O fakcie i przyczynach zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia Zamawiający
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.
§4
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) gdy Wykonawca nie podjął czynności, do których zobowiązał się lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu
do podjęcia lub kontynuacji zadań objętych niniejszą umową,
2) groźby utraty, bądź konieczności zwrotu, dofinansowania przez Zamawiającego wynikłych w skutek
zaniedbań Wykonawcy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z niniejszej umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 15 dni od dnia powzięcia
wiadomości uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W każdym czasie obowiązywania umowy może nastąpić rozwiązanie na mocy porozumienia stron.
§5
1. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności określonych w § 4 ust. 1 i 2
niniejszej umowy, Wykonawca będzie obowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 15% wartości łącznej brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
2. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
wysokości 0,1 % wartości łącznej brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
Tak naliczona kara zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości łącznej brutto wynagrodzenia określonego w § 3
ust. 1.
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4. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, a w szczególności zmiany terminu określonego w § 1 ust.2 i ust 4,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
1.
2.

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 Zamawiający może
niezwłocznie odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną.
§8

1
2
3

Ewentualne spory powstałe na tle umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i
Zamawiającego.

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:
1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym;
2) Formularz ofertowy wg załącznika nr 1;

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 3a
Formularz cenowy
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni z branży hotelarsko-turystycznej w ramach projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
CZĘŚĆ I - Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni hotelarskiej
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa i szczegółowy opis
Kasa fiskalna,1 szt.
Urządzenie fiskalne dla osób prowadzących sprzedaż przenośną lub
stacjonarną.
Kasa fiskalna powinna realizować zapis kopii paragonu na
elektronicznym nośniku danych – karcie SD.
Możliwość ustalenia waluty kasy.
Akumulator wewnętrzny.
Wyświetlacz obsługi i klienta LCD wyświetlający tekstowe komunikaty.
Drukowanie logo graficznego w nagłówku i stopce paragonu.
Udzielanie rabatów i narzutów procentowych i kwotowych.
Rejestracja różnych form płatności.
Liczba towarów/usług: min. 3000
Liczba stawek PTU: min. 7
Liczba kasjerów: min. 8
Nazwa towaru/usługi: min. 40 znaków
Drukarka fiskalna, 1 szt.
Dane techniczne
− Kopia elektroniczna
− Nośnik danych: Karta SD/SDHC
− Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł
fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.
Mechanizm drukujący
− Typ mechanizmu -termiczny typu "drop in"
− Liczba znaków w wierszu: min. 40
− Szerokość papieru: min.57 mm
− Szybkość wydruku: min. 40 linii/s
− Obcinacz papieru
Bazy danych: Stawki VAT: 7 (A...G), Liczba PLU: 250 000
Wyświetlacze
− Wyświetlacz operatora: Wspólny z wyświetlaczem klienta
− Wyświetlacz klienta: Alfanumeryczny LCD 2x20 znaków
− kompaktowy: Alfanumeryczny OLED 4x20 znaków
Porty komunikacyjne: RS-232, USB: 1, Ethernet 1 (RJ-45)
Obsługiwane urządzenia: Komputer, Szuflada
Zasilanie: Zasilacz 230V / 24V, wbudowany akumulator
Telefon IP – centrala telefoniczna, 1 szt.
Zaawansowana hybrydowa centrala telefoniczna.
Wbudowany port USB umożliwia programowanie przy pomocy
komputera.
Wbudowany modem.
Zestaw bazowy: min. 3 linie miejskie i 8 portów wewnętrznych
analogowych.
Obsługa identyfikacji dzwoniącego.
Opcjonalna karta obsługi wiadomości głosowych
Aparat telefoniczny z faxem, 1 szt.
Konieczność połączenia z centralą telefoniczną opisaną w poz. 2.
Kolorowy skaner sieciowy.
Skanowanie na serwer FTP.

10

Jednostka
miary

Ilość

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

Cena
jednostkowa
brutto /zł/

Wartość
brutto /zł/

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Modem o szybkości nie mniej niż 33,6 kb/s
Cyfrowa poczta głosowa.
Ogólne: wyświetlacz LCD, pojemność pamięci : min. 32 mb.
Drukarka: duża szybkość druku laserowego 24 str./min., rozdzielczość
wydruku: 600x600 dpi
Kopiarka: szybkość kopiowania: min. 24 kopie na minutę,
rozdzielczość kopiowania: do 600x600 dpi,
zmniejszanie/powiększanie wydruku.
Skaner: skanowanie kolorowe i czarno-białe.
Faks: rozmiar pamięci: min. 5 MB, szybkie wybieranie.
Telefon: słuchawka przewodowa i cyfrowa słuchawka bezprzewodowa,
cyfrowa poczta głosowa.
Sejf depozytowy, 1 szt.
Korpus gięty jednopłaszczyznowy.
Wyposażony w wysokiej klasy zamek elektroniczny (funkcje hotelowe
+ awaryjne otwieranie).
Na wewnętrznej osłonie drzwi dodatkowe haczyki na klucze oraz
pojemnik np. na dokumenty.
Zawias wewnętrzny.
Otwory montażowe w dnie oraz śruby kotwiące.
Waga: 10 - 15 kg
Pojemność: min. 18 l
Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
Tabliczki/plansze informacyjne, 1 zestaw
Projekt i wykonanie
Tablice z tworzywa sztucznego w kolorze białym
Zestaw 5 tablic o wymiarach 70 cm x 100 cm x 0,5 cm
Na tablicach napisy dwukolorowe z folii samoprzylepnej
Szyld informacyjny, 1 szt.
Szyld informacyjny z nazwą Hotelu i kategoryzacją (***)
Napis wykonany na płycie z tworzywa sztucznego oklejonej folią w
określonym kolorze.
Napis dwuwyrazowy wraz z gwiazdkami kategoryzacyjnymi *** w
określonym kolorze.
Projekt i wykonanie
Wymiary min. 100 cm x 35 cm x 0,5 cm
Specjalistyczne oprogramowanie do obsługi gości, 1 zestaw
Program do obsługi gości hotelowych, wielostanowiskowy – 16
stanowisk. Program powinien zawierać następujące moduły: grafik
rezerwacji, moduł rezerwacji, moduł usług, moduł gości, moduł pokoi,
księga meldunkowa/rejestracji, moduł posiłków, moduł fiskalno –
księgowy, moduł statystyk, plany cenowe, prawa dostępu, raporty,
kalendarz online, praca przez internet.
Program powinien być w wersji polskiej, dla 60 pokoi, licencja na min.
3 lata. Dodatkowe moduły: moduł SPA – zarządzanie zabiegami SPA,
zamki – synchronizacja z Orbita Hartman, Be, Tayama, -Tech,
księgowość, synchronizacja z programem Subiekt, system rezerwacji
online
Ekran przenośny, 1 szt.
Wymiary: wysokość 180-200 cm, szerokość 180-200 cm
Format 1:1
Współczynnik odbicia światła 1,2
Kasetka metalowa, 1 szt.
Przeznaczenie: do przechowywania pieniędzy, dokumentów,
przedmiotów.
Wykonana z blachy o grubości 0,8-1,5 mm,
zamki cylindryczne, wkład na bilon przegródkowy
Materiał- metal
Waga: 1,8- 2,5 kg
Pojedyncze dno.
Flipchart, 1 szt.
Rozmiar tablicy 70 x 100 cm
Tablica suchościeralna magnetyczna lakierowana.
Możliwość pisania po powierzchni lub na bloku markerami
suchościeralnymi i mocowania informacji przy pomocy magnesów.
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szt.

1

zestaw

1

szt.

1

zestaw

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

Konstrukcja aluminiowa, półka na akcesoria i uchwyt na blok
plastikowy.
Trójnożny stojak z możliwością regulacji wysokości (do 186 cm).
Łączna cena brutto: ………………..…..…………….. zł

Data:………………………………….

………………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego
Wykonawcy
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przedstawiciela

Załącznik nr 3b
Formularz cenowy
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni z branży hotelarsko-turystycznej w ramach projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
CZĘŚĆ II - Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni służby pięter
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa i szczegółowy opis
Łóżko hotelowe jednoosobowe z materacem, 2 szt.
Łóżko hotelowe jednoosobowe bez zabezpieczeń bocznych ze stelażem
oraz materacem
Płyta laminowana min. 18mm
Kolor orzech MODENA 1 (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiary 90 x 200 cm
Materac piankowy o grubości min. 15 cm, stelaż do łóżka drewniany
Dostawa obejmuje złożenie mebla
Szafa dwudrzwiowa z lustrem, 1 szt.
Szafa dwudrzwiowa z półkami i drążkiem.
Płyta laminowana o grubości 18 mm
Kolor orzech MODENA 1 (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiary: szer. 160-170 cm, gł. 45 cm, wys. 240 cm
Wewnątrz drążek oraz półki, lustro na jednym skrzydle drzwi, drzwi
przesuwne
Dostawa obejmuje złożenie mebla
Minibar, 1 szt.
Minibar hotelowy – chłodziarka do zabudowy, chowana w szafce z
półkami.
Płyta laminowana min. 18mm
Kolor orzech MODENA 1 (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiary 40 x 45 x 55 cm
Zmiana kierunku otwierania drzwi, półki regulowane, niski poziom
hałasu.
Sterowanie mechaniczne, funkcja automatycznego odszraniania
Dostawa obejmuje złożenie mebla
Wózek serwisowy dla pokojowej – duży, 1 szt.
Wózek serwisowy dla pokojowej – duży, z półkami i szufladami na
drobną galanterię pokojową i łazienkową oraz pojemnikiem na brudną
bieliznę pościelową na kółkach.
Zbudowany na sztywnej platformie i metalowej ramie
Wymiary 1200 x 58 x 1150 cm (+/- 5 cm)
2 szerokie półki, 2 kuwety, gumowe koła skrętne, worek na pościel o
pojemności 100 litrów, osłona wózka
Odkurzacz kolumnowy – mały, 1 szt.
Odkurzacz kolumnowy mały z podstawką oraz wymiennymi elementami.
Wymiary 25 x 25 x 110 cm (+/- 3 cm)
Składana rączka, wbudowany ręczny odkurzacz, regulacja mocy ssania
Zasilanie akumulatorowe
Zestaw do prasowania (deska + żelazko), 4 zestawy
1 zestaw do prasowania składa się z deski z miejscem na żelazko +
żelazko.
Deska: nogi ze stali lakierowanej z powłoką antypoślizgową
Wymiary: 20 x 40 x 130 cm(+/- 5 cm) po złożeniu deski
Regulacja wysokości, obszar na żelazko, pokrowiec, uchwyt do
powieszenia.
Żelazko: lampka kontrolna, funkcja pary, prasowanie na mokro i sucho,
uchwyt antypoślizgowy.
Żelazko: min. 1600 Watt
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Szafa pod umywalkę wraz z umywalką i baterią, 1 zestaw
Zestaw składający się z: umywalki, szafki łazienkowej pod umywalkę i
baterii
Umywalka
Ceramiczna z otworem na armaturę
Kolor - Biały
Wymiar- 50 cm
Szafka pod umywalkę
Szafka wykonana z płyty wiórowej, pokrytej błyszczącym białym
lakierem, pasująca pod umywalkę o wymiarze 50 cm
Szerokość 40 - 45 cm
Wysokość 78 cm
Głębokość 26 - 30 cm
Bateria
Chrom
Jednootworowa stojąca,
Jednouchwytowa, zasięg wylewki 10 -12 cm
Bidet ze stelażem, 1 szt.
Bidet wiszący ze stelażem montowanym w ścianie.
Bidet - porcelana
Kolor :Biały
Stelaż wymiar.: szer. 50 cm, wys. 115-130 cm
Miska wymiar.: 53 x 35 x 34,5 cm (+/- 3 cm)
Stelaż: w komplecie wsporniki montażowe i zestaw montażowy.
Przed złożeniem oferty dostawca zobowiązany jest do zapoznania się z
wymiarami wyposażanego pomieszczenia (kontakt w tej sprawie z
przedstawicielem szkoły tel. 664740573).
Dostawa bidetu w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
Natrysk (kabina prysznicowa z baterią), 1 szt.
Kabina prysznicowa półokrągła – natrysk (deszczownica +
wielofunkcyjna słuchawka) z baterią
Bateria chrom
Kabina: szkło hartowane bez wzoru, przeźroczyste
Brodzik z obudową: akryl
Wymiary kabiny: wys. 200 - 220 cm , podstawa kabiny 90 x 90
Sterowanie: bateria jednouchwytowa
Wielofunkcyjna słuchawka prysznicowa.
Kabina: 1-osobowa, narożna, półokrągła, drzwi rozsuwane, mocowane
na łożyskowanych rolkach.
Półka na przybory kosmetyczne oraz syfon w komplecie.
Przed złożeniem oferty dostawca zobowiązany jest do zapoznania się z
wymiarami wyposażanego pomieszczenia (kontakt w tej sprawie z
przedstawicielem szkoły tel. 664740573).
Dostawa kabiny prysznicowej w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
Umywalka z baterią, 1 zestaw
Ceramiczna umywalka nablatowa prostokątna lub owalna pasująca do
mebli łazienkowych opisanych w poz. 11
z baterią: jednoychwytową
Bateria: chrom
Kolor umywalki: biały
Wymiary 70 x 40 cm
Przed złożeniem oferty dostawca zobowiązany jest do zapoznania się z
wymiarami wyposażanego pomieszczenia (kontakt w tej sprawie z
przedstawicielem szkoły tel. 664740573).
Dostawa wanny w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
Meble łazienkowe z lustrem
Meble z płyty laminowanej, Kolor MODENA 1
Szafka pod 2 umywalki nablatowe
szer.ok.200 cm x głęb.ok.50cm
Szafka wisząca pod umywalki z dwoma szufladami z metalowymi
uchwytami.
Lustro szer. 180 cm x wys. 70 cm
Dostawa obejmuje złożenie mebla
Muszla WC ze stelażem, 1 zestaw
Zestaw podtynkowy WC składający się ze stelaża podtynkowego, miski
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WC podwieszanej, deski wolnoopadającej, łatwowypinalnej, przycisku
uruchamiającego spłukiwanie.
Ceramika (przycisk spłukujący chrom)
Kolor Biały
Zestaw śrub i wkrętów do montażu
Przed złożeniem oferty dostawca zobowiązany jest do zapoznania się z
wymiarami wyposażanego pomieszczenia (kontakt w tej sprawie z
przedstawicielem szkoły tel. 664740573).
Dostawa muszli w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
Wanna, 1 szt.
Wanna półokrągła akrylowa w zestawie z obudową, syfonem
automatycznym z pokrętłem, nogi oraz stelaż
100% akryl
Kolor Biały
Wymiary 160 x 70 cm (+/- 5 cm)
Ewentualnie powłoka antybakteryjna
Przed złożeniem oferty dostawca zobowiązany jest do zapoznania się z
wymiarami wyposażanego pomieszczenia (kontakt w tej sprawie z
przedstawicielem szkoły tel. 664740573).
Dostawa wanny w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
Panel zagłówkowy do łóżka, 1 szt.
Płyta laminowana min 18 mm z okleiną na obrzeżach
Kolor orzech MODENA 1 (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiary: 180-190 cm wys.45-50 cm
Szafka nocna z drzwiami oraz półkami wewnątrz, 2 szt..
Płyta laminowana min. 18 mm
Kolor orzech MODENA 1(kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiary 40 x 40 cm
Szafka zamykana, wewnątrz półka
Dostawa obejmuje złożenie mebla
Stolik pod telewizor, 1 szt.
Stolik pod telewizor na stópkach
Płyta laminowana min 18 mm
Kolor orzech MODENA 1(kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiary 100-110 x 30 cm
Z półkami lub szufladami
Dostawa obejmuje złożenie mebla
Bagażnik z półką, 1 szt.
Bagażnik na walizki z półką otwartą antypoślizgową
Płyta laminowana min.18 mm
Kolor orzech MODENA 1 (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiary szer. 90 x wys.60 cm
Górny blat służy jako miejsce na walizkę lub torbę podróżną
Dostawa obejmuje złożenie mebla
Stolik okolicznościowy, 1 szt.
Stolik okolicznościowy drewniany z półką pod blatem.
Płyta laminowana min.20 mm
Kolor orzech MODENA 1(kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Stolik okrągły z półką o średnicy 40-45 cm
Dostawa obejmuje złożenie mebla
Komoda, 1 szt.
Komoda z czterema szufladami na prowadnicach samodomykających.
Płyta laminowana min.18mm, metalowe prowadnice, uchwyty
Kolor orzech MODENA 1 (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiary 95 x 60 x 40 cm (wys. szer. gł.) (+/- 5 cm)
Dostawa obejmuje złożenie mebla
Łóżko typu dostawka z materacem, 1 szt.
Składane łóżko typu dostawka na stelażu z materacem.
Rama wykonana z grubej rury stalowej o profilu prostokątnym.
Stelaż wykonany z elastycznych desek.
Materac – gąbka o wysokiej sprężystości
Wymiary 90x200x30 cm (szerokość x długość x wysokość) + ok. 10 cm
grubość materaca
Łóżko składane, w zestawie kółka do przesuwania łóżka
Dostawa obejmuje złożenie mebla
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Biurko, 1 szt.
Biurko do pracy biurowej z zamykaną szafką.
Płyta laminowana min.18 mm odporna na zarysowania i działanie wilgoci
Kolor orzech MODENA 1 (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiary 90 x 45 x 80 (szer. gł. wys.) (+/- 5 cm)
Pod biurkiem szafka na barek
Dostawa obejmuje złożenie mebla
Krzesło, 1 szt.
Krzesło drewniane wyściełane tapicerką na siedzisku.
Drewno z obitą tkaniną (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Kolor orzech MODENA (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Fotel, 1 szt.
Fotel jednoosobowy, tapicerowany na stópkach.
Drewno z tapicerką (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Siedzisko tapicerowane, podłokietniki, nogi drewniane
Dostawa obejmuje złożenie mebla
Telefon, 1 szt.
Bezprzewodowy telefon stacjonarny z podstawką.
Podświetlany ekran monochromatyczny
Pamięć na co najmniej 100 numerów
Sejf hotelowy z kluczem chipowym, 1 szt.
Sejf hotelowy metalowy z kluczem chipowym oraz szyfrem umieszczony
w szafie
Wymiar zewnętrzny (wys. x szer. x gł.) 220 x 430 x 350 mm (+/- 5 cm)
Podświetlana klawiatura oraz wnętrze sejfu.
Sejf otwierany kodem lub kluczem magnetycznym, pamięć ostatnich 200
operacji
Oświetlenie (lampki na szafki nocne i biurko), 3 szt.
Oświetlenie – lampka stojąca mała.
Metal i szkło
Lampka stojąca, owalna lub prostokątna
Napięcie sieciowe, żarówka
Torba na bieliznę, 2 szt.
Kosz na pranie na brudna odzież i bieliznę na czterech kółkach z
uchwytami.
Tkanina poliestrowa
Pojemność ok. 80 litrów,
wymiary: 40 x 30 x 60 cm (szer. gł. wys.) (+/- 5 cm)
Prostokątny kształt, wodoodporna tkanina.
Czyścik do butów, 2 szt.
Czyścik do butów mechaniczny z ruchomymi głowicami.
Obudowa metal, szczotki materiał
Wymiary 40 x 24 x 24 cm (+/- 5 cm)
Dwie obrotowe bawełniane szczotki, nożny włącznik.
Obraz ścienny w ramie 1 szt..
Tematyka obrazu - krajobraz
Wymiary 80 x 50 cm (+/- 5 cm)
Zasłony, 2 szt.
Zasłona okienna marszczona na szerokiej taśmie.
Tkanina: bawełna lub poliester
Kolor jednolity (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiary :dł. 300-320 cm x szer. 150 cm
Zawieszana na karniszu.
Lustro, 1 szt.
Lustro do przedpokoju na panelu z płyty laminowanej z (min. 18 mm) z 4
wieszakami bez ramy z fazowanymi krawędziami.
Kolor panelu jasny/średni orzech (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiary lustro ok. szer.50 x wys.120 cm, grubość ok. 4 mm
Wymiary panelu ok. szer.90 x wys.130-140 cm
W zestawie dodatkowo uchwyty.
Taca, 2 szt.
Taca antypoślizgowa.
Drewno laminowane.
Prostokątna lub okrągła.

16

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

3

szt.

2

szt.

2

szt.

1

szt.

2

szt.

1

szt.

2

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Czajnik elektryczny, 2 szt.
Czajnik elektryczny wyposażony w płaską grzałkę.
Stal nierdzewna
Pojemność ok. 1,5 litra.
Ergonomiczna rączka, obrotowa podstawa i wspomaganie otwierania
pokrywy, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu, zabezpieczenie
przed włączeniem pustego czajnika oraz podświetlany włącznik.
Wieszaki, 1 zestaw
Zestaw wieszaków drewnianych do odzieży.
Drewno lakierowane.
Wymiary Ok. 40 cm
Zestaw składający się z 6 – 8 sztuk
Wazon, 6 szt.
Owalny wazon dekoracyjny wykonany z wysokogatunkowego,
przeźroczystego szkła
Kolor Bezbarwny
Wymiary Ok. 20 cm
Poszwa, 15 szt.
Poszwa w kolorze białym na kołdrę o wymiarach 160x200 cm
100% bawełna
Wymiary 160 x 200 cm
Poszewka, 15 szt.
Poszewka w kolorze białym na poduszkę o wymiarach 70x80 cm
100% bawełna
Wymiary 70 x 80 cm
Prześcieradło, 15 szt.
Prześcieradło w kolorze białym, tkanina w splocie płóciennym.
100% bawełna
Wymiary 160 x 220 cm
Kołdra, 2 szt.
Antyalergiczna kołdra z mikrofibry.
100% mikrofibra
Kolor Biały
Wymiary 160 x 200 cm
Poduszka, 2 szt.
Antyalergiczna poduszka z mikrofibry.
100% mikrofibra
Kolor Biały
Wymiary 70 x 80 cm
Mała poduszka – jaś, 2 szt.
Mała poduszka typu Jaś antyalergiczna, dekoracyjna.
Tkanina 100% bawełna
Wymiary 50 x 50 cm
Narzuta, 6 szt.
Pikowana narzuta na łóżko.
Kolor jednolity (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
100% poliester
Wymiary 200 x 250 cm
Koc, 2 szt.
Puszysty koc z mikrofibry z długim włosem.
Kolor jednolity (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiary 160 x 200 cm
Nakładka na materac, 2 szt.
Nakładka na materac chroniąca przed zabrudzeniem, wchłania wilgoć.
100% bawełna
Kolor biały
90 x 200 cm
Mocowanie za pomocą gumek wszytych w rogach.
Płaszcz kąpielowy, 2 szt.
Płaszcz kąpielowy długi bez kaptura, z kieszeniami oraz pasem.
100% bawełna
Kolor Biały
Rozmiar M - XL
Kapcie, 2 pary
Kapcie podwójnie welurowe, zamknięte.
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Welur
Kolor Biały
Wymiary ok. 30 cm
Ręczny sprzęt porządkowy (szczotki, szufelki, wiadra), 2 zestawy
Ręczny sprzęt porządkowy - szczotki, szufelki, wiadra – na wózku.
Plastik, metal
Zestaw zawiera co najmniej 2 szczotki różnych wielkości, dwie szufelki
różnych wielkości oraz wiadra w tym jedno na kołach.
Mop (składający się z mopa, stelaża, kija, wiadra), 2 zestawy
Zestaw mop składający się z mopa, stelaża, kija, wiadra z
mechanicznym wyciskaczem.
Plastik, metal
Kij z funkcją regulacji, wiadro na kołach lub bez.
Pad do polerowania, 2 szt.
Ręczny pad polerski z uchwytem do polerowania na mokro i sucho.
Włókno syntetyczne
Regał na bieliznę pościelową, 1 szt.
Regał na bieliznę pościelową, otwarty z pięcioma półkami.
Konstrukcja stal lub płyta, półki płyta
Płyta laminowana (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiar szer. ok. 100 cm, gł. ok. 40 cm
Dostawa obejmuje złożenie mebla
Szafa, 1 szt.
Szafa dwudrzwiowa z półkami, uchwytami drążkiem oraz szufladami co
najmniej dwoma szufladami.
Płyta laminowana min 18 mm (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiary ok. S100 x W175 x G50 cm (+/- 5 cm)
Dostawa obejmuje złożenie mebla
Regał na sprzęt i środki czyszczące, 1 szt.
Regał na sprzęt oraz środki czyszczące, zamknięty, z półkami oraz
szufladami
Płyta laminowana (kolor do uzgodnienia z dostawcą)
Wymiary: szer. 100 cm, gł. 40 cm (+/- 5 cm)
Dostawa obejmuje złożenie mebla
Komplet ręczników - duży średni mały, 10 kompletów
Komplet ręczników składa się z: małego ręcznika z uwypuklonymi
stópkami, średniego i dużego – w kolorze klasycznej bieli, obszyte
podwójnym szwem z czterech stron.
Rodzaj użytego materiału: Frotte
Kolor: Biały
Wymiary
Mały 30 x 50 cm
Średni 50 x 100 cm
Duży 70 x 140 cm
Szczotka toaletowa, 1 szt.
Stalowa, wolnostojąca szczotka toaletowa, wykonana ze stali
nierdzewnej o wykończeniu połyskowym z antypoślizgową podstawą.
Rodzaj użytego materiału Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
Wymiary wysokość: 40 cm, szerokość: 10 cm, długość: 10 cm (+/- 2 cm)
Papiernica, 1 szt.
Ścienny uchwyt na papier toaletowy bez klapki.
Rodzaj użytego materiału Metal – chromowana
Pojemnik na torebki higieniczne, 1 szt.
Pojemnik jednorazowych woreczków higienicznych, wykonany z
tworzywa sztucznego.
Kolor Biały
Montaż naścienny
Waga łazienkowa, 1 szt.
Osobowa waga łazienkowa z wyświetlaczem elektronicznym, szklana,
załączanie automatyczne.
Suszarka łazienkowa, 1 szt.
Hotelowa suszarka do włosów mocowana do ściany posiadająca 2 tryby
suszenia, diodę na obudowie wskazująca podłączenie do zasilania,
obudowa biała z chromowanym wykończeniem, odporna na UV.
Rodzaj użytego materiału Tworzywo ABS, chrom
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Kolor Biały
Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem
Kosz łazienkowy - pojemnik na śmieci niepalny, 1 szt.
Pojemnik na śmieci łazienkowy, niepalny, ze stali nierdzewnej.
Pojemność ok. 10 litrów
Ekran ze statywem, 1 szt.
Ekran projekcyjny z obrotowym statywem na antypoślizgowych stópkach
Tkanina PCV ze współczynnikiem odbicia światła
Kolor Biały, czarny tył
Wymiary Ok. 200 x 200 cm
Flipchart na kółkach, 1 szt.
Mobilny flipchart z powierzchnią suchościeralną lakierowaną
(magnetyczną), stały kąt nachylenia tablicy, kółka z systemem
blokowania.
Tworzywo sztuczne, lakier
Wymiary 70 x 100 cm
Aparat fotograficzny, 1 szt.
Aparat fotograficzny o wysokiej rozdzielczości,
5-krotny zoom optyczny,
funkcja nagrywania, stabilizacja obrazu, wodoszczelny.
Kamera, 1 szt.
Cyfrowa kamera z czterokrotnym zoomem cyfrowym, obsługująca kartę
SD, obrotowy wyświetlacz LCD, możliwość podglądu zdjęć i filmów,
funkcja stabilizacji obrazu.
Pokrowiec w zestawie
Zasilana akumulatorem
Wskaźnik laserowy, 1 szt.
Wskaźnik laserowy z czerwonym światłem, zasięg do 100 metrów,
plastikowa obudowa, zasilany baterią.
Mikrofon, 2 szt.
Mikrofon bezprzewodowy doręczny, czuły, o dużym zasięgu działania –
min. 15 metrów, z wbudowanym przyciskiem on/off/mute,
Kalkulatory proste, 15 szt.
Biurowy kalkulator prosty z dużym, 12 cyfrowym wyświetlaczem,
posiadający wszystkie podstawowe funkcje matematyczne, funkcję
cofania wpisywanych cyfr, możliwość zapamiętywania wyników,
pochylony wyświetlacz, duże wyświetlane cyfry oraz duże klawisze
ułatwiają pracę z kalkulatorem.
Szklanki – angielki, 15 szt.
Szklanka owalna do soft drinków, tzw. Angielka, o prostym dnie.
Kolor
Bezbarwna
Wymiary wys. ok. 10 cm
Zamek szyfrowy z czytnikiem kart, 1 szt.
Autonomiczny zamek szyfrowy posiadający funkcję cyfrowej klawiatury
kontroli dostępu oraz czytnika kart i breloków zbliżeniowych. Obsługa za
pomocą kart i kodów PIN, podświetlana klawiatura, sygnalizacja świetlna
i dźwiękowa, trzy wskaźniki diodowe.
Pamięć zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku
napięcia.
Stroje hotelarskie (kamizelka, spodnie, koszula), 16 kompletów
Strój hotelarski trzyelementowy:
- koszula biała, zapinana na guziki, rękaw długi lub ¾, klasyczny
kołnierzyk ze stójką, cięcia dopasowujące sylwetkę;
- spodnie długie, zwężane do dołu, dopasowane do sylwetki, z przodu i z
tyłu kieszenie;
- kamizelka zapinana na guziki, dwie kieszonki z przodu, cięcia
podkreślające sylwetkę, z tyłu na wysokości talii pasek z klamrą.
Rodzaj użytego materiału
Koszula: bawełna, poliester.
Spodnie: bawełna/wiskoza, nylon/poliester, lycra.
Kamizelka: przewaga bawełny lub wiskozy
Koszula: kolor biały, spodnie: kolor czarny, kamizelka (kolor do
uzgodnienia z dostawcą)
Rozmiar: S – L (rozmiarówka do uzgodnienia z dostawcą).
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szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

2

szt.

15

szt.

15

szt.

1

komplet

16

70.

Strój roboczy (spodnie i tunika dla pokojowej), 16 kompletów
Strój roboczy dla pokojowej dwuelementowy:
- tunika dwie kieszenie z przodu, zaszewki z przodu i z tyłu
dopasowujące do sylwetki, ozdobna lamówka;
- spodnie długie, z przodu wykończone paskiem, z tyłu guma
regulowana.
Bawełna z domieszką poliestru i lycry.
Kolor - do uzgodnienia z dostawcą
Rozmiar: S – L (rozmiarówka do uzgodnienia z dostawcą).

komplet

16

Łączna cena brutto: ………………..…..…………….. zł

Data:………………………………….

………………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3c
Formularz cenowy
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni z branży hotelarsko-turystycznej w ramach projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
CZĘŚĆ III - Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni obsługi turystycznej
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Nazwa i szczegółowy opis
Plan miasta Zielona Góra, 15 szt.
Składany plan miasta Zielona Góra; skala 1: 25 000; wyd. 2017 r. lub
nowsze
Na rewersie plan Centrum Zielonej Góry w skali 1:10 000.
Laminowany, dwustronny
Plan miasta Szczecin, 15 szt.
Składany plan miasta Szczecin; skala 1:22 000; wyd. 2017 r. lub
nowsze
Na rewersie plan Centrum Szczecina w skali 1:10 000.
Laminowany, dwustronny
Plan miasta Łódź, 15 szt.
Składany plan miasta Łódź; skala 1: 22 000; wyd. 2017 r.; lub nowsze
Dwustronnie laminowany
Plan miasta Poznań, 15 szt.
Plan miasta Poznań; skala 1:20 000
Na rewersie plan centrum Poznania w skali 1:10 000
dwustronnie foliowany/laminowany
Plan miasta Toruń, 15 szt.
Składany plan miasta Toruń; skala 1: 20 000; wyd. 2017 r. lub nowsze
Na rewersie plan Centrum Torunia w skali 1:10 000.
Dwustronnie laminowany
Plan miasta Londyn, 15 szt.
Składany plan miasta Londyn; skala 1: 17 500; wyd. 2017 r. lub
nowsze
Dwustronnie laminowany
Plan miasta Berlin, 15 szt.
Składany plan miasta Berlin; skala 1: 15 000; wyd. 2017 r. lub nowsze
Dwustronnie laminowany
Plan miasta Praga, 15 szt.
Składany plan miasta Praga; skala 1: 17 500; wyd. 2017 r. lub nowsze
Dwustronnie laminowany
Na rewersie plan Centrum Pragi w skali 1:10 000.
Plan miasta Paryż, 15 szt.
Składany plan miasta Paryż; skala 1: 15 000; wyd. 2017 r. lub nowsze
Dwustronnie laminowany
Mapa turystyczna Gór Świętokrzyskich, 15 szt.
Składana mapa turystyczna w skali 1:75 000; wyd. 2017 r. lub nowsze
Dwustronnie laminowana
Mapa zawiera plan centrum Kielc w skali 1: 20 000.
Mapa turystyczna Beskid Śląski i Żywiecki, 15 szt.
Składana mapa turystyczna Beskidu Śląskiego i Żywieckiego w skali
1:50 000; wyd. 2017 r. lub nowsze
Dwustronnie laminowana
Mapa turystyczna Gorce i Pieniny, 15 szt.
Składana mapa turystyczna Gorce i Pieniny w skali 1:50 000; wyd.
2017 r. lub nowsze
Dwustronnie laminowana
Beskid Śląski, Beskid Żywiecki – przewodnik, 5 szt.
Przewodnik turystyczny- „Beskid Śląski i okolice” – wyd. 2017 r. lub
nowsze
21

Jednostka
miary

Ilość

szt.

15

szt.

15

szt.

15

szt.

15

szt.

15

zestaw

1

szt.

15

zestaw

15

szt.

15

szt.

15

szt.

15

szt.

15

szt.

5

Cena
jednostkowa
brutto /zł/

Wartość
brutto /zł/

Oprawa miękka
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

Tatry - przewodnik turystyczny, 5 szt.
„Zakopane i Tatry Polskie” – wyd. 2014 r. lub nowsze
Oprawa miękka
Pieniny – przewodnik, 5 szt.
Wydanie 2016 r. lub nowsze
Oprawa półtwarda
Filmy - DVD - Podróże marzeń, 1 komplet
Komplet filmów DVD o następującej tematyce:
1. „Podróże marzeń – Dubaj” - 1 szt.
2. „Podróże marzeń – Tajlandia. Bangkok” - 1 szt.
3. „Podróże marzeń – Bali” – 1 szt.
4. „Podróże marzeń – Indonezja” – 1 szt.
5. „Podróże marzeń – Niemcy. Bawaria” – 1 szt.
6. „Podróże marzeń – Londyn” – 1 szt.
7. „Podróże marzeń – Chiny. Pekin” – 1 szt.
8. „Podróże marzeń – Turcja. Stambuł” – 1 szt.
9. „Podróże marzeń – Azja” – 1 szt.
10. „Discovery – wyruszamy w świat” – 1 szt.
Płyta DVD - oprawa plastikowa
Przewodniki panoramiczne, 1 komplet
Komplet przewodników o następującej tematyce:
1. Przewodnik Panoramiczny – Wrocław – szt. 2
2. Przewodnik Panoramiczny – Poznań – szt. 2
3. Przewodnik Panoramiczny – Kraków – szt. 2
4. Przewodnik Panoramiczny – Warszawa – szt. 2
5. Przewodnik Panoramiczny – Trójmiasto – szt. 2
Płyta DVD; oprawa plastikowa
Plan miasta Wiedeń, 15 szt.
Składany plan miasta Wiedeń; skala 1: 17 500; wyd. 2018 r. lub
nowsze;
Dwustronnie laminowany
Plan miasta Rzym, 15 szt.
Składany plan miasta Rzym i Watykan; skala 1: 15 000; wyd. 2017 r.
lub nowsze;
Dwustronnie laminowany
Plan miasta Barcelona, 15 szt.
Składany plan miasta Barcelona; skala 1: 20 000; wyd. 2018 r. lub
nowsze;
Dwustronnie laminowany
Mapa ścienna ogólnogeograficzna (fizyczna) Europy, 1 szt.
Dwustronna mapa ogólnogeograficzna Europy z wersją ćwiczeniową
oprawiona w rurki plastikowe i zawieszką ze sznurka;
format 160 x 190; skala 1: 3 000 000
wyd. 2019 lub 2018;
Mapa ścienna – ogólnogeograficzna (fizyczna) świata, 2 szt.
Dwustronna mapa ogólnogeograficzna (fizyczna) świata z wersją
ćwiczeniową oprawiona w rurki plastikowe i zawieszką ze sznurka;
format 200x140 skala 1: 19 000 000;
wyd. 2019 lub 2018;
Mapa ścienna - ogólnogeograficzna (fizyczna) mapa Polski, 2 szt.
Dwustronna mapa ogólnogeograficzna (fizyczna) z wersją ćwiczeniową
oprawiona w rurki plastikowe i zawieszką ze sznurka;
format 160 x 150 skala 1: 500 000;
wyd. 2019 lub 2018
Atlasy geograficzna świata dla szkół ponadgimnazjalnych, 18 szt.
Sztywna oprawa;
wyd. 2018 lub 2017
Atlasy geograficzne Polski, 18 szt.
Szkolny Atlas Geograficzny. Świat i Polska;
wyd. 2018/2019 lub nowsze
Tablica biała suchościeralna, 1 szt.
Tablica STANDARD - C suchościeralna, biała o powierzchni
ceramicznej, magnetycznej
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szt.

5

szt.

5

komplet

1

komplet

1

szt.

15

szt.

15

szt.

15

szt.

1

szt.

2

szt.

2

szt.

18

szt.

18

szt.

1

27.

28.

Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym.
Wymiar szer.170 cm x wys.100 cm
Dodatkowo produkt ma być wyposażony w półkę na niezbędne
przybory.
Możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.
W zestawie elementy mocujące oraz markery i gąbka do tablicy.
Tablica musi być dopuszczona do użytkowania w placówkach
oświatowych (certyfikaty, atesty)
Stojak ruchomy na mapy i plansze, 1 szt.
Stojak o obrotowej podstawie, na kółkach, o regulowanej wysokości od
180 cm – 240 cm.
Przestrzenne modele atrakcji turystycznych, 4 szt.
-PUZZLE 3D LED WIEŻA EIFFLA min. 80 elementów (1 szt.)
-PUZZLE 3D LED BIG BEN min. 60 elementów (1 szt.)
-PUZZLE 3D LED STATUA WOLNOŚCI; min. 60 elementów (1 szt.)
-Puzzle 3 D LED TAJ MAHAL min. 60 elementów (1 szt.)

szt.

1

szt.

4

Łączna cena brutto: ………………..…..…………….. zł

Data:………………………………….

………………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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