
 

 
Prandocin, dnia 01.12.2021 r. 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 
O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁ NETTO 

na dostawę sprzętu / pomocy dydaktycznych / oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi 
Królowej w Prandocinie - wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie  

w nowoczesne rozwiązania edukacyjne) w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie 
Prandocin 64A, 32-090 Słomniki 
Adres strony internetowej: www.zsprandocin.pl  
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie czynna pon. – pt. w godz. 7.15– 15.15 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia poniżej 
130 000 zł netto na podstawie Zarządzenia Nr 29/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej 
w Prandocinie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota 130 000,00 zł do których ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 
dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 2019) nie stosuje się. 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu / pomocy dydaktycznych / oprogramowania do Szkoły 
Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie - wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi 
Królowej w Prandocinie w nowoczesne rozwiązania edukacyjne. 
2. Zakres i opis zamówienia określa szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2  
do specyfikacji zamówienia. 
3. Oferowany sprzęt / pomoce dydaktyczne (wyposażenie) muszą być nowe, wysokiej jakości, co umożliwi ich jak 
najdłuższe użytkowanie. 
4. Gwarancja na sprzęt / pomoce dydaktyczne musi wynosić co najmniej 12 miesięcy. 
5. Autoryzowany serwis sprzętu musi znajdować się na terenie Polski. 
6. SLA musi wynosić do 3 tygodni. 
7. Wsparcie techniczne musi odbywać się w języku polskim.  
8. Instrukcja obsługi sprzętu musi być w języku polskim (niekoniecznie papierowa).  
9. Interfejs urządzeń w języku polskim. 

IV. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Zadanie nr 1 – dostawa sprzętu / pomocy dydaktycznych / oprogramowania nie później niż 20 sierpnia 2022 r., 
przy czym zamówienie musi być rozliczone do 28 grudnia 2021 r. 
2. Zadanie nr 2 - dostawa sprzętu / pomocy dydaktycznych / oprogramowania nie później niż 20 sierpnia 2022 r., 
przy czym zamówienie musi być rozliczone do 28 grudnia 2021 r. 
3. Zadanie nr 3 - dostawa sprzętu / pomocy dydaktycznych / oprogramowania nie później niż 20 sierpnia 2022 r., 
przy czym zamówienie musi być rozliczone do 28 grudnia 2021 r. 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:  
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie  
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
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b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu  
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia  
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa,  
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),  
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,  
o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce  
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej  
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust.1);  
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  
w sprawie spłaty tych należności;  
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.  
2. Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 
1) Wykona przedmiot zamówienia w terminie; 
2) Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT. 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu  
w szczególności dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 
2) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia pozwalającego na realizację zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi w zapytaniu ofertowym; 
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie  
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 
4. Za spełnienie powyższych warunków zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

VII. KATALOG DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MUSZĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY.  
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1 do Specyfikacji zamówienia. 
2. Wypełniony i podpisany szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia – wg zał. nr 2. 
3. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia – wg zał. nr 3. 
4. Zaakceptowany projekt umowy – wg zał. nr 4. 
5. Kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 



 

VIII.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub pocztą elektroniczną.  
2. Dane Zamawiającego do kontaktu:  
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie 
Prandocin 64A, 32-090 Słomniki  
e-mail: zsprandocin@interia.pl  
3. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie. Oferta powinna być dostarczona osobiście do 
sekretariatu szkoły lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres: Prandocin 64A, 32-090 Słomniki, 

Dopuszcza się również przesłanie oferty drogą elektroniczną, tj. e-mailowo na adres zsprando@interia.pl - do 
dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu). Przy czym oferta przesłana drogą 
elektroniczną powinna być przesłana w postaci pliku pdf, który musi być zabezpieczony hasłem. Hasło do pliku 

należy przekazać drogą elektroniczną na adres zsprandocin@interia.pl w dniu 10 grudnia 2021 r. w godz. od 
10:01 do 10:29, czyli po upłynięciu terminu składania ofert, a przed terminem otwarcia ofert. 
4. W przypadku informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych przekazanych 
informacji.  
5. Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:  
1)  w kwestiach formalnych: Ewa Kołacz, e-mail: zsprandocin@interia.pl  , tel. 12 388 10 03 
2)  w kwestiach merytorycznych: Lucyna Lasocka, e-mail: zsprandocin@interia.pl , tel. 12 388 10 03  

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY  
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie  
stosował niżej podane kryteria:  
Cena oferty (brutto) - 100 %  
2. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi  
100 punktów, ocenie podlega cena (w złotych, brutto) podana w Formularzu oferty, stanowiąca maksymalne 
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia, w następujący sposób:  
K1 = Cmin/Cb x 100 pkt.  
gdzie:  
Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert  
Cb - cena badanej oferty  
K1 – liczba pkt przyznanych w ramach kryterium  
3.  Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do  
dwóch miejsc po przecinku.  
4.  Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ocenę.  

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 9  
stycznia 2022 r. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
2. Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału 
(załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub podpisanego skanu oryginału wraz z wymaganymi załącznikami. 
3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną oraz opieczętowana. 
5. Wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
6. Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby 
uprawnionej. 
7. Okres związania ofertą – 30 dni licząc od dnia zakończenia terminu składania ofert. 
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8. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:  
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (przy czym każdy z wykonawców może złożyć ofertę na jedno  
z dwóch zadań lub na obydwa zadania).  
2) Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem 
formy pisemnej.  
3) Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) winna być podpisana przez osoby uprawnione lub  
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  
4) Jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym uczestnikom  
postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia 
zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie  
z oświadczeniem, o którym mowa powyżej oraz zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich 
poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazw albo imion i nazwisk oraz siedzibach lub 
miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty  
zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
5) W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub  
wycofać swoją ofertę.  
6) Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:  
a) wszystkie strony oferty składanej w wersji papierowej oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe 
ich rozpięcie,  
b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub  
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy,  
c) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie  
i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Na opakowaniu należy zamieścić 
informację: 
„Nazwa i adres Wykonawcy:  
............................................................  
Nazwa i adres Zamawiającego:  
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie 
Prandocin 64A, 32-090 Słomniki 
Oferta na zamówienie pn.: Dostawa sprzętu / pomocy dydaktycznych / oprogramowania do Szkoły Podstawowej 
im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie - wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w 
Prandocinie w nowoczesne rozwiązania edukacyjne w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 
Nie otwierać przed: 10 grudnia 2021 r. godz. 10:30”, 
d) W przypadku oferty składanej w wersji elektronicznej oferta powinna być przesłana w postaci pliku pdf,  
w temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta na zamówienie pn.: Dostawa sprzętu / pomocy dydaktycznych / 
oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie - wyposażenie Szkoły 
Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie w nowoczesne rozwiązania edukacyjne w ramach 
programu „Laboratoria przyszłości”. Przesłany plik pdf musi być zabezpieczony hasłem. Hasło do pliku należy 
przekazać drogą elektroniczną na adres zsprandocin@interia.pl w dniu 10 grudnia 2021 r. w godz. od 10:01 do 
10:29, czyli po upłynięciu terminu składania ofert, a przed terminem otwarcia ofert. 
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  
zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki 
cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie 
załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą 
wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, 
by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
10. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo 
dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy.  
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11. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego 

odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tj. Dz. U. z 2020 

poz. 1192). 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres: 
Prandocin 64A, 32-090 Słomniki lub wysłana mailowo na adres zsprandocin@interia.pl  - do dnia 10 grudnia 
2021 r.  
do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu). 
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. 
4. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:  
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w 
Prandocinie, Prandocin 64A, 32-090 Słomniki, gabinet dyrektora szkoły, w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 10:30. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 
bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji, podczas otwarcia ofert przekazane zastaną następujące informacje: 
nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres 
gwarancji, warunki płatności. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
1. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty czynności związanych z wykonaniem 
zamówienia i jest ceną brutto. W cenie uwzględnić należy wszystkie usługi i prace niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia, m. in. wykonawca musi zapewnić transport pomocy i urządzeń we wskazane miejsce 
(szkoła), wraz ze sprzętem multimedialnym dostarczyć niezbędne oprogramowanie, zainstalować i uruchomić 
urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (członków Rady Pedagogicznej) w ustalonym z Zamawiającym 
terminie. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,  
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.  
2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała cena przez cały okres 
realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od 
towarów i usług. 
3. Wszystkie wartości cenowe w ramach zapytania ofertowego będą określone w złotych polskich (zł)  
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych 
polskich zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

XV. TERMIN PŁATNOŚCI  
Płatność za wykonanie umowy będzie realizowana do 31 grudnia 2021 r. Wykonawca wystawi fakturę za 
dostarczony towar wg cen jednostkowych podanych w ofercie nie później niż 27 grudnia 2021 r.  

XVI. WZÓR UMOWY LUB ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ INFORMACJE  
O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  
1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji  
zamówienia.  
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia  
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.  
3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.  
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:  
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz  
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2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,  
5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze,  
w zawiadomieniu zamawiający poda:  
1) nazwę (firmę):  
2) adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  
3) uzasadnienie wyboru:  
4) punktację jaką otrzymały złożone oferty  
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie uwag  
do Zamawiającego.  

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania środków na 
realizację zamówienia. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia  
Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

 


