
 
 

 Gostyń, dnia 10 czerwca 2022 r.  

SP1 230.01.2022 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

 

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu, 

ul. Stanisława Helsztyńskiego 8, 63-800 Gostyń 

Nabywca: Gmina Gostyń 

ul. Rynek 2  

63-800 Gostyń, NIP: 6961750343 

Odbiorca:  

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu 

ul. Stanisława Helsztyńskiego 8, 63-800 Gostyń 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia  

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129) z uwagi na 

wartość zamówienia.  
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 

Przedmiotem zamówienia są zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu 

Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi                          

im. Czarnego Legionu w Gostyniu. Zapytanie ofertowe znajduje się na stronie internetowej                               

www.bip.sp1gostyn.com/index.php/zapytania-ofertowe Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zamówienie podzielone na 

następujące części:  
 

Formularz ofertowy nr 1: Zestaw kuchenny z wyposażeniem 

Formularz ofertowy nr 2: Stoły robocze stalowe 

Formularz ofertowy nr 3: Sprzęt AGD 

Formularz ofertowy nr 4: Sprzęt do obróbki termicznej do kuchni indukcyjnej 

Formularz ofertowy nr 5: Akcesoria podstawowe do wyposażenia 
 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:  

 Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad 

(fabrycznych i prawnych), kompletny, oryginalnie zapakowany, nie noszący śladów 

otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowany.  

 Oferowany sprzęt winien być dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych 

i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie 

wymogi norm określonych obowiązującym prawem.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.  

http://www.bip.sp1gostyn.com/index.php/zapytania-ofertowe


 
 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym.  

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby 

uprawione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy oraz zawierać 

nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć nagłówkową firmy.  

3. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich na dzień 

sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny 

i jednoznaczny, zgodny z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego 

zapytania ofertowego.  

4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, 

 5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które 

mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, 

gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem 

ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia  

 

VI. WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY:  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki dotyczące:  

a. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

b. zdolności technicznej lub zawodowej: Zapewnienie autoryzowanego serwisu i wsparcia 

technicznego na terenie Polski i w języku polskim.  

 

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM:  

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie za 

pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta wykonawcy pod rygorem 

nieważności musi być złożona na piśmie.  

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Karol Skowronek, tel.: 655751431,  

adres e-mail: sekretariat@sp1gostyn.com 

  

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADNIA OFERT:  

 

Ofertę należy złożyć w terminie do 20 czerwca 2022 r. do godz. 12:00. Oferta powinna 

zostać złożona pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sp1gostyn.com Wypełniony  

i podpisany załącznik nr 1 należy zeskanować i przesłać na www adres e-mailowy.  

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Termin związania ofertą wynosi 30 

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

  

IX. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:  

 

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena - 

100%.  

 

X. INNE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na wszystkie 

elementy składające się na daną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na 

jedna, dwie, trzy, cztery, pięć lub wszystkie części zamówienia. 



 
 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku, gdy 

cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższać kwotę, jaka została przeznaczona na 

sfinansowanie niniejszego zamówienia.  

4. Zamawiający zastrzega ponadto możliwość, po otrzymaniu ofert, a przed zawarciem 

umowy:  

a) podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę;  

b) zmiany zakresu zamówienia poprzez rezygnację z części zamówienia tj. rezygnację z 

zakupu poszczególnych urządzeń lub zwiększenia ilości wymienionych w ofercie produktów,  

z zastrzeżeniem, iż ceny jednostkowe poszczególnych urządzeń przedstawione w ofercie 

pozostają bez zmian;  

5. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

 

XI. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:  

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o wynikach postępowania.  

 

XII. PODPISANIE UMOWY:  

 

Po wyborze oferty, Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.  

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.  

 

XIII. RODO:  

 

Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, wyraża zgodę na przetwarzanie, przekazanych 

przez niego danych osobowych w toku postępowania oraz realizacji umowy, w przypadku 

wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, dla celów prowadzenia niniejszego 

postępowania, a w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej: 

wykonania umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także prowadzenia i archiwizacji, 

ewaluacji oraz kontroli niniejszego postępowania przez Zamawiającego i uprawnione organy. 

  

1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szkoła 

Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu 

ul. Stanisława Helsztyńskiego 8, 63-800 Gostyń, e-mail: sekretariat@sp1gostyn.com 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy oraz osób, których dane zostaną 

powierzone Zamawiającemu do przetwarzania przez Wykonawcę jest:  

 art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. zgoda osoby, której 

dane dotyczą w przypadku Wykonawcy),  



 
 

 art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do prowadzenia postępowania, wykonania umowy w przypadku wyboru oferty 

Wykonawcy, do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy),  

 art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Zamawiającym jak np. 

obowiązek archiwizacyjny) oraz  

 art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).  

4. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także 

podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.  

5. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu przetwarzane będą przez 

Zamawiającego przez okres trwania postępowania oraz w celach archiwizacyjnych, dane 

osobowe Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – przez okres, 

który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w celach archiwizacyjnych i kontrolnych 

przez 5 letni okres. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie 

zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).  

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

Formularz ofertowy nr 1: Zestaw mebli kuchennych z wyposażeniem i montażem 

 

Nazwa Opis i cechy parametrów minimalnych Ilość Kwota 

Szafka dolna: 

Materiał: płyta mdf 

laminat 

Kolor: biały połysk, 

Korpus: biały 

Blat: dąb 

 

Szafka dolna z drzwiczkami pod umywalkę 

Szerokość 60, wysokość 86 cm, głębokość 46 – 47 cm 

z blatem 60 

1        

Szafka dolna z drzwiczkami pod zlew   

Szerokość 80, wysokość 86 cm, głębokość 46 – 47 cm 

z blatem 60 

1  

Szafka dolna 60 cm z 3 szufladami na sztućce, druga 

szuflada średnia, dolna głęboka 

Szerokość 60, wysokość 86 cm, głębokość 46 – 47 cm 

z blatem 60  

1  

Szafka dolna 60 cm z drzwiczkami  

Szerokość 60, wysokość 86 cm, głębokość 46 – 47 cm 

z blatem 60  

1  

Szafka górna: 

Materiał: płyta mdf 

laminat 

Kolor: biały połysk, 

Korpus: biały 

Blat: dąb 

 

Szafka górna wisząca 60 cm z drzwiczkami i 2 

półkami Szerokość 60, wysokość 72 cm, głębokość 30 

cm 

4  

Szafka górna wisząca 60 cm pod okap  

Szerokość 60, wysokość 36 cm, głębokość 30 cm 

1  

Szafka górna wisząca 80 cm z drzwiczkami i 2 

półkami 

Szerokość 80, wysokość 72 cm, głębokość 30 cm 

1  

Blat kolor dąb 3,2  m 260 + 60 cm blatu z płyty meblowej, kolor dębowy 1  

Szafka stojąca z blatem 

Materiał: płyta mdf 

laminat 

Kolor: brzoza, Korpus: 

brzoza 

Szafka stojąca z blatem z drzwiczkami i jedną półką 

Szerokość 40, wysokość 86 cm, głębokość 46 – 47 cm 

 

1  

Wypełnienie między 

meblowa 

Płyta między meblowa 3,8 x 0,7 cm 

Kolor: dąb 

1  

Taborety metalowy z 

oparciem 

Szerokość 34 cm, wysokość 54 cm do siedziska 

Taboret metalowy biały z oparciem , siedzisko z eko 

skóry 

10  

Zlewozmywak 

ceramiczny z baterią  

Zlewozmywak ceramiczny, kolor biały, wpuszczany w 

blat 1 komorowy 60 cm z wysoką baterią 

1  

Zlew dwukomorowy 

kwadratowy 80 cm z 

otworem na baterią 

Zlewozmywak 80 cm z stali szlachetnej 2-komorowy z 

baterią z długą wylewką, z syfonem 

kolor: stal szczotkowana 

Gwarancja minimum 2 lata 

1  

Podsumowanie razem:   





 
 

CZĘŚĆ DRUGA 

Formularz ofertowy nr 2: Stoły robocze stalowe > cena obejmuje montaż i transport 

 

Nazwa Opis i cechy parametrów minimalnych Ilość Zdjęcie poglądowe Kwota 

Stół stalowy z 

półka 

Stół stalowy z półka 800 x 600 x 850 mm 

Stal spawana, nogi skręcane, blat wzmocniony płytą 

laminowaną 

10  

 

 

 

Podsumowanie razem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CZĘŚĆ TRZECIA 

Formularz ofertowy nr 3: Sprzęt AGD 

 

Nazwa Opis i cechy parametrów minimalnych Ilość Zdjęcie poglądowe Kwota 

Lodówka Wymiary (wys.x szer.x gł.) min.  74 x 54 x 60 cm 

Pojemność chłodziarki / zamrażarki min 101  l  /  13 l 

Roczne zużycie energii  max 130-140 kWh  

Poziom hałasu max 36-39 dB 

Kolor biały 

Zmiana kierunku otwierania drzwi   tak 

Gwarancja minimum 2 lata 

 

1 

 

 

Kuchnia 

indukcyjna z stali 

nierdzewnej 

Wymiary (szer. X gł.) mini. 60 x 60 cm, wysokość około 85 

Pojemność 70-72 l, typ prowadnicy teleskopowa 

Napięcie 220 V 

Moc przyłączenia kW 10,5 

Programator elektroniczny 

Pola grzewcze   4 pola indukcyjne 

Płyta grzewcza czarna 

Piekarnik elektryczny 

Gwarancja minimum 2 lata 

1 

 

 

Okap 

podszawkowy 60 

cm 

Wymiary (SxWxG) max  60 x 17-18 cm, Głębokość 28-30 cm 

Rodzaj: podszafkowy 

Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg 

Wydajność maksymalna (tryb standardowy)   280 m3/h 

Poziom hałasu   60-62 dB 

Sterowanie mechaniczne 

Kolor srebrny, Oświetlenie led, Filtry węglowy 

Gwarancja minimum 2 lata 

1  

 

 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14127551720
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=363527732
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2402203662
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2219807296
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2331483394
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2331484652
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14836963561
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141356366
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2328349660
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354048


 
 

Zmywarka 

wolnostojąca 

Wymiary (SxWxG)   60 x 85 x 60 cm 

Pojemność/Zużycie wody – cykl   max 10-14 kpl 

Kolor Stal nierdzewna Inox 

Zużycie prądu (100 cykli)   80-85 kWh 

System mycia sztućców   szuflada na sztućce 

Poziom hałasu   45 - 47 dB 

Zużycie wody w cyklu programu: 10 - 11,5 l 

Gwarancja minimum 2 lata 

1 

 

 

Czajnik 

elektryczny 

Pojemność   1,7 litra 

Moc   1850 W 

Wykonanie   stal nierdzewna 

Element grzejny: ukryta grzałka 

Filtr: antyosadowy 

Funkcje dodatkowe: Podświetlony przycisk włączenia i 

wyłączenia, Schowek na przewód  

Zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, 

automatyczne wyłączenie po zdjęciu czajnika z podstawy, 

zabezpieczenie przed włączeniem bez wody 

Gwarancja minimum 2 lata 

1 

 

 

Robot kuchenny 

planetarny 

Moc silnika[W]: 1000 

Pojemność misy roboczej [l]: 3,7 - 3.9 

Funkcje: Krojenie na plastry, Krojenie w kostkę, Mielenie 

mięsa, Mieszanie, Miksowanie, Rozdrabnianie, Tarcie na 

wiórki, Tarcie ziemniaków, Ubijanie piany 
Funkcje dodatkowe: EasyArmLift, Funkcja automatycznego 

parkowania ułatwiająca dodawanie składników do misy, Ruch 

planetarny, Zabezpieczenie przed niewłaściwym montażem, 

Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem 

Gwarancja minimum 2 lata 

1 

 

 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14717526649
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=9610204247
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2331645464
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=324589980
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2331649752


 
 

Opiekacz 

 

Moc [W]: 700 

Liczba kanapek: 2 

Kształt kanapek:  

Ciasteczka, Gofry, Kanapki - muszelki, Panini 
Funkcje: Dodatkowe płytki 

Wykonanie: tworzywo sztuczne 

Gwarancja minimum 2 lata 

 

1 

 

 

Waga kuchenna Typ wagi: Elektroniczna 

Maksymalne obciążenie [g]: 5000 

Dokładność pomiaru: 1 g 

Pojemność misy [l]: 1 

Funkcje: Wskaźnik przekroczenia obciążenia, Z misą 

Gwarancja minimum 2 lata 

 

1  

 

 

Podsumowanie razem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CZĘŚĆ CZWARTA 

Formularz ofertowy nr 4: Sprzęt do obróbki termicznej DO KUCHNI INDUKCYJNEJ  

 

Nazwa Opis i cechy Ilość Kwota 

Zestaw garnków z  

pokrywkami szklanymi ze 

stali nierdzewnej  

Garnek z pokrywką – 1,5 l 3  

Garnek z pokrywką – 2 l 3  

Garnek z pokrywką – 3 l  3  

Garnek z pokrywką – 5 l  1  

Garnek z pokrywką ze stali 

nierdzewnej 

Garnek 8 l z pokrywką 24 cm ze stali nierdzewnej 

(puste ucho) 

 

 

1  

Garnek do gotowania na 

parze z pokrywką 

Garnek do gotowania na parze, ze stali nierdzewnej 

Ø 21 

1  

Naczynie żaroodporne z 

pokrywką 

Naczynie żaroodporne 1,7 l – 1 szt. 1  

Naczynie żaroodporne 5,2 l – 1 szt. 

 

 

1  

Rondel do mięsa z powłoką 

tytanową i pokrywkami 

Rondel do mięsa z powłoką tytanową 24 cm 1  

Rondel do mięsa z powłoką tytanową 30 cm 1  

Rondelek mały z pokrywką Rondel aluminiowy z pokrywą 16 cm 2  

Patelnia granitowa okrągła 

z pokrywkami 

Patelnia granitowa z powłoką nieprzywierającą 

okrągła 20 cm 

2 

 

 

Patelnia granitowa z powłoką nieprzywierającą 

okrągła 24 cm 

2 

 

 

Patelnia granitowa z powłoką nieprzywierającą 

okrągła 28 cm 

2  

Blacha do pieczenia czarna 

prostokątna 

40 cm x 25 cm x 6 cm wysoka 

Kolor czarny 

2  

Tortownica okrągła 24 cm Ø 

Kolor czarna 

3  

Korytko do pieczenia Korytko do pieczenia chleba 39 x 11 x 7,5 cm 2  

Forma na mufiny + foremki 

papierowe 

35 cm x 26,5 cm na 12 mufinek  

Kolor czarny 

1 

 

 

Papierki do mufinek 100 szt. 1  

Forma do tartaletek Forma do tartaletek mała, średnica spodu formy 8 

cm, średnica górna formy 11 cm,  

Materiał metal 

Kolor czarny 

24  

Kokilki Kokilki do zapiekania z naczynia ceramicznego, 

średnica 9 cm, kolor biały 

24  

Podsumowanie razem:  

 



 
 

CZĘŚĆ PIĄTA 

Formularz ofertowy nr 5: Akcesoria podstawowe do wyposażenia 

 

Nazwa Opis i cechy Ilość Kwota 

Talerze: 

Talerze z luminatu białe, 

bez zdobień 

Talerz płaski 25 cm 24  

Talerz głęboki 24 cm  24  

Talerz deserowy 20 cm 24  

Bulionówka 560 ml  24  

Salaterki białe luminat, 

bez zdobień 

Salaterka 17 cm 12  

Salaterka 23 cm 12  

Półmiski rawierki z 

laminatu białe, bez 

zdobień 

Półmisek rawierka 22,8 cm  2  

Półmisek rawierka 30 cm 2  

Półmisek rawierka 36 cm 2  

Kubki: 

Kubki biały z luminatu, 

bez zdobień 

Kubek lubiana Wiktora 30 ml 24  

Szklanki Szklany ze szkła bezołowiowego , bezbarwna o pojemności 

250-260 ml 

24  

Miski: 

Miski plastikowe Miski plastikowe z łyżkami 3,6 l z pokrywką Ø 26 cm 

 

3  

Wysoka miska robocza 

metalowa 

Wysoka miska metalowa 30 cm na 11 cm wysoka, rozmiar 

16 

2 

 

 

Wysoka miska metalowa 30 cm na 11 cm wysoka, rozmiar 

18 

2 

 

 

Wysoka miska metalowa 30 cm na 11 cm wysoka, rozmiar 

20 

2 

 

 

Wysoka miska metalowa 30 cm na 11 cm wysoka, rozmiar 

22 

2  

Sztućce: 

Sztućce do sałatek, łyżki 

do sałaty 

Łyżki do sałaty metalowa duża , komplet 

 

3  

Noże Nóż krótki jarzyniak, z plastikową rączką rozmiar 3,5 5  

Nóż krótki jarzyniak, z plastikową rączką rozmiar 5 5  

Nóż krótki jarzyniak, z plastikową rączką rozmiar 8 5  

Komplet noży 

kuchennych 

Komplet noży kuchennych  2  

Sztućce  Komplet sztućców 24 elementy, ze stali nierdzewnej 

 

 

2  

Widelec do mięsa Widelec do mięsa ze stali nierdzewnej, długość 34 cm 2  



 
 

Przybory kuchenne: 

Tarka Tarka nierdzewna, duża metalowa, 6 trybów pracy 

 

5  

Sitka Sitko plastikowe Ø 100 2  

Sitko plastikowe Ø 80 2  

Sitko metalowe 16 cm 2  

Durszlak  Cedzak nierdzewny na nóżkach 24 cm 

 

1  

Otwieracz do puszek Otwieracz do puszek elektryczny 

 

1  

Pędzelek silikonowy Pędzelek silikonowy do ciast, różnokolorowe 

 

3  

Praska do czosnku Praska do czosnku 

 

1  

Młynek do przypraw Młynek do przypraw ręczny 18 cm, szklany z czarną obręczą 2  

Deski do krojenia Deska do krojenie drewniana 20 cm 5  

Deska do krojenia drewniana 14 cm 5  

Deska do krojenia drewniana 12 cm 5  

Obieraczka Obieraczka prosta do warzyw , z plastikową rączką 

 

10  

Szpatułka Łopatka silikonowa do ciasta 

 

5  

Chochla Chochla łyżka wazowa do zupy , z jednego odlewu, 160 ml 

 

2  

Łopatka do naleśników Łopatka do naleśników plastikowa 2  

Łyżka cedzakowa Łyżka cedzakowa ze stali nierdzewnej Ø 11 x 35 cm, łyżka z 

wywiniętym rantem 

1  

Łyżka cedzakowa 

silikonowa 

Łyżka cedzakowa silikonowa Ø 11 x 35 cm 1  

Ubijaczka do piany Ubijaczka spiralna wykonana ze stali nierdzewnej z 

drewnianą rączką, długość 30 cm 

5  

Trzepaczka Trzepaczka kuchenna z kulką , ze stali nierdzewnej , długość 

26 cm 

 

5  

Łopatka do ciasta  Łopatka do ciasta, drewno i silikon, długość 26 cm 2  

Tłuczek do mięsa Tłuczek do mięsa klasyczny z drewna i z metalową 

końcówką 

3  

Ugniatacz do 

ziemniaków 

Ugniatacz do ziemniaków klasyczny, metalowy 5  

Foremka do pierogów Plastikowa foremka do pierogów duża plastikowa, średnica 

9 cm, mix kolorów 

12  



 
 

Krajalnica do warzyw i 

jajek 

Krajalnica do warzyw i jajek, sitko 12  

Pojemnik na ciasto Pojemnik na ciasto plastikowy z pokrywą 44 / 30 / 13 cm 1  

Nakłuwacz do mięsa Nakłuwacz do mięsa ze stali nierdzewnej, około 40 igieł 1  

Wyciskacz do cytryny Wyciskacz do cytryny mały plastikowy 1  

Wałek do ciasta Walek obrotowy do ciasta drewniany, całkowita długość 45 

cm, długość robocza 25 cm 

10  

Wkład do szuflady Wkład do szuflady rozciągany 51 x 42,5 cm 1  

Suszarka do naczyń Suszarka do naczyń – ociekacz, metalowy, 30 x 38 cm 1  

Dozownik z miarką Dozownik plastikowy z miarką, 0,5 l 10  

Dozownik plastikowy z miarką, 1  l 10  

Stolnica Stolnica drewniana średnia 

 

10  

Podsumowanie razem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formularz ofertowy 

do specyfikacji technicznej 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, obejmujące w ramach projektu zakup i dostawa 

pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły 

Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu. 

 

Oferuję wykonanie części …………………………………………………………………….. 

zamówienia,  zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu, za cenę: 
 

Cena brutto …………........................................ 

(słownie brutto........................................................................................................................ zł) 

 

cena netto ........................................ 

stawka% ...............podatku (VAT), kwota podatku……………………………… 

stawka % …………… podatku (VAT) , kwota podatku …………………………… 

1. Udzielam 24 miesięcznej gwarancji. 

2. Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia na warunkach 

określonych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami 

świadczenia przedmiotowej usługi, uzyskałem przed złożeniem oferty wszystkie 

potrzebne informacje służące prawidłowej wycenie prac stanowiących przedmiot 

zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności, czynników 

mogących mieć wpływ na warunki złożonej oferty i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

 

Dane wykonawcy: 

Nazwa wykonawcy 
 

 

 

Adres 
 

 

 

Osoba do kontaktów   

 

e-mail:  tel.  

   

(miejscowość i data)  (podpis wykonawcy) 



 
 

Załącznik nr 2  

do zapytania ofertowego  

SP1…………………. 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA NR …/2022 

 

Zawarta w dniu ....................…………….. roku w Gostyniu  

pomiędzy, Gminą Gostyń, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń , NIP: 6961750343, reprezentowaną 

przez: Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego 

Legionu w Gostyniu, 

ul. Stanisława Helsztyńskiego 8, 63-800 Gostyń, Pana Karol Skowronek, zwaną w dalszej 

części niniejszej umowy Zamawiającym,  

a ................................................................................................................................................ 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.  

Niniejsza umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego z dnia: ……………………………………………………………... 

na zadanie : zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria 

Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego 

Legionu w Gostyniu  

 

Strony niniejszej umowy dążąc do należytej realizacji programu „Laboratoria przyszłości” 

zawierają umowę poniższej treści.  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi, której przedmiotem jest zakup i dostawa 

pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej 

nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu w związku z realizacją 

zadania pn. Laboratoria przyszłości, szczegółowo opisanych w ogłoszeniu i ofercie 

Wykonawcy stanowiących załącznik do niniejszej umowy.  

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) Prawidłowe wykonanie zamówienia związanego z realizacją przedmiotu umowy.  

2) Dostarczenie przedmiotu zamówienia w opakowaniu zapewniającym odpowiednie 

zabezpieczenie dostarczanego asortymentu i dokonanie rozładunku w miejscu wskazanym 

przez Dyrektora Szkoły.  

3) Terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy  

4) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania umowy w terminie 

nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;  



 
 

5) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;  

6) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin zakończenia realizacji 

zamówienia;  

7) Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedzi na wszelkie pisma Zamawiającego 

związane z przedmiotem umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. W 

przypadku braku odpowiedzi na pisma Zamawiającego w ww. terminie pismo uważa się za 

przyjęte bez zastrzeżeń i nie może być ono później kwestionowane.  

8) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty niniejszą umową jest wolny od 

wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.  

9) Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie 

przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia 

majątkowych praw autorskich osób trzecich.  

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  

2) Terminowa zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.  

 

§ 4 

Termin wykonania zamówienia 

 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania 

niniejszej umowy.  

 

2. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.  

 

§ 5 

Odbiory 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  

odbiory końcowe. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie odbiorów 

częściowych.  

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, będzie faktyczne 

wykonanie dostawy oraz innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty:  

a) instrukcja obsługi,  

b) dokumenty do gwarancji.  

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 3 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.  



 
 

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 

7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

6. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 

uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.  

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może 

odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 

Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.  

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

 

1. Łączne wynagrodzenie dla Wykonawcy brutto wynosi 

…….........................................……zł 

(słownie:……………………………...................…………………) zgodnie z przedstawioną 

przez Wykonawcę ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca 

poniósł w związku z wykonaniem umowy.  

3. Podstawą wynagrodzenie jest protokół zdawczo-odbiorczy na podstawie którego 

Wykonawca wystawi fakturę.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze przez 

Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia faktury. Zamawiający dopuszcza 

możliwość złożenia jednej faktury częściowej.  

5. Fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wystawić zgodnie z poniższą 

formułą:  

 

Nabywca:      Gmina Gostyń 

  ul. Rynek 2  

  63-800 Gostyń 

  NIP: 6961750343 

Odbiorca:     Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Czarnego Legionu 

  ul. Stanisława Helsztyńskiego 8 

  63-800 Gostyń 

 

6. Płatność wynikająca z zamówienia zostanie dokonana za pośrednictwem metody 

podzielonej płatności (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawcę do płatności 

rachunku firmowego musi być utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej i rachunek firmowy musi widnieć w wykazie podatników VAT-Biała Lista 

Podatników VAT Wykonawca może przesłać fakturę mailem na adres: 

sekretariat@sp1gostyn.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.  

7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.  

 

mailto:sekretariat@sp1gostyn.com


 
 

§ 7 

Zmiany umowy 

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 8 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 2 % 

wartości brutto niedostarczonych w terminie elementów zamówienia, określonego w § 6 

ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia realizacji zamówienia określono w § 

4 ust. 2 niniejszej umowy),  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w 

wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

50% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1,  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.  

3. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.  

 

§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni – w terminie 7 dni od dnia 

powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 10- dniowego terminu przerwy w 

realizacji umowy;  

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  

 umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku  

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy;  

3) Wykonawca realizuje zamówienie w sposób niezgodny z niniejszą umową, 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami 

Zamawiającego – w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej 

okoliczności.  

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 

umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy                                         



 
 

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.  

 

§ 10 

Uprawnienia z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na 

okres 2 lat od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.  

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub wiadomością e-mail) powiadomienia 

przez Zamawiającego. Okres rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.  

3. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres 2 lat na przedmiot zamówienia.  

4. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu z wyłączeniem materiałów 

eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. W okresie 

gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany 

niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy 

sprzętu.  

5. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę produktu lub jego części w przypadku 

stwierdzenia uszkodzeń wynikających z wad produktu.  

6. Gwarancja obejmuje wymianę produktu na nowy w przypadku braku możliwości naprawy 

produktu lub jego części.  

7. Usterki produktu podlegające gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania produktu. W przypadku konieczności transportu 

uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny zapewnia Wykonawca.  

8. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu 

podjęcie czynności zmierzających do naprawy) powinno nastąpić max. w ciągu 72 godzin 

(pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii (usterki).  

9. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/faxem/ mailem:  

 

Tel…………..............…….., faks………………..……….,mail……......…..……………….  

 

10. W przypadku istotnej naprawy sprzętu, termin gwarancji zaczyna swój bieg na nowo od 

daty zakończenia skutecznej naprawy. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, 

termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 

1 i 3 rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.  

 

§ 11 

Integralność umowy 

 

Wszystkie załączniki i aneksy do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. Niniejsza 

umowa rozwiązuje i unieważnia wszelkie inne uzgodnienia, ustalenia, porozumienia lub 

umowy, niezależnie od ich formy, między stronami w zakresie objętym jej treścią i stanowi 

wyłączną podstawę stosunku nią uregulowanego.  

 

§ 12 



 
 

Adresy do doręczeń 

 

1. Strony ustalają poniższe adresy dla celów związanych z niniejszą umową:  

1) Zamawiający –Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego 

Legionu w Gostyniu , ul. Stanisława Helsztyńskiego 8, 63-800 Gostyń, e:mail: 

sekretariat@sp1gostyn.com, tel.: 655721431  

2) Wykonawca – …………………………………………..……………………………..  

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach adresów do 

doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za 

skuteczne.  

 

§ 13 

Zawiadomienia 

 

1. Wszelkie oświadczenia składane drugiej stronie w związku z wykonaniem niniejszej 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich czynnościach 

i przeszkodach mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy.  

 

§ 14 

Sprawy nieuregulowane 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Powstałe w trakcie realizacji spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze 

polubownej, a w przypadku braku możliwości ich rozstrzygnięcia, mogą być skierowane na 

drogę postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby 

Zamawiającego.  

 

§ 15 

Egzemplarze umowy 

 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 16 

Oświadczenia o przyjęciu umowy 

 

Podpisując niniejszą umowę każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz 

przyjęła ją do wiadomości i wykonania, a także podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz 

umowy jak niniejszy. na dowód czego niniejsza umowa została podpisana przez strony w 

dacie wskazanej na początku:  

 

           ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 
 

 


