Powiat Inowrocławski: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia
pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Ogłoszenie nr 508591-N-2020 z dnia 2020-02-05 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III, współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja Działanie 10.2
Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej
lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania:
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających:
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej:
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I.1) NAZWA I ADRES: Powiat Inowrocławski, krajowy numer identyfikacyjny
92365394000000, aleja Ratuszowa 36-38 , 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie,
państwo Polska, tel. 523 592 100, e-mail starostwo@inowroclaw.powiat.pl, faks 523 574 820.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.inowroclaw.powiat.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie
za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.inowroclaw.powiat.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.inowroclaw.powiat.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu aleja Ratuszowa 36-38, 88-100 Inowrocław - pokój
nr 144 – Kancelaria ogólna
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy
dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza Twoja przyszłość III.

Numer referencyjny: OR.IV.272.1.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy: 13
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy
dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza Twoja przyszłość III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjentem projektu jest
Powiat Inowrocławski. Przedmiot zamówienia dla każdej z części wykazany został
w formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części został zawarty w załączniku nr 1 do
SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień: 39162100-6, 30190000-7, 22111000-1, 39220000-0,
39711000-9, 39711100-0, 39711200-1, 39711400-3, 39513000-1, 39151200-7, 39162110-9,
42923000-2, 30170000-1, 38410000-2, 38552000-9, 18100000-0, 44300000-3, 14600000-7,
24100000-5, 39162110-9, 31700000-3, 48000000-8. Oferowane produkty, sprzęt i urządzenia
stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne
technicznie, bezpieczne, kompletne i oryginalnie zapakowane, a także muszą spełniać
określone przez Zamawiającego wymagania techniczno-funkcjonalne. Oferowane artykuły
sprzęt i urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie
ochrony środowiska, bezpieczeństwa i jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia
znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, Wykonawca może
zaoferować przedmioty równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych
niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego produktu
spoczywa na Wykonawcy. Przekazanie dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie podstawą do wystawienia faktury
VAT i ważności gwarancji. W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć karty
gwarancyjne oferowanego sprzętu i urządzeń. Odbiorcami przedmiotu zamówienia
są następujące placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Powiat
Inowrocławski: 1) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, ul. Dworcowa
25, 88-100 Inowrocław; 2) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy
Jaworskiej w Inowrocławiu, aleja Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław; 3) Zespół Szkół
Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, ul. Józefa Krzymińskiego 8, 88-100
Inowrocław; 4) Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego
w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław; 5) Zespół

Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, Solankowa 21, 88-100 Inowrocław; 6) Zespół
Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-150 Kruszwica; 7)
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, Kościelec 125, 88-170 Pakość; 8) Zespół Szkół
Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach, Kobylniki 3, 88-150 Kobylniki; 9) Centrum
Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław; Do oferty
Wykonawca załączy wypełnione formularze cenowe oferowanych produktów oraz opisy
techniczne produktów sporządzone przez Wykonawcę, zawierające opis oferowanego
przedmiotu zamówienia ze wskazaniem m. in. nazwy urządzenia, modelu, nazwę producenta
oraz wszystkich wymaganych cech, funkcji lub parametrów, w celu wykazania zgodności
z wymaganiami Zamawiającego stanowiące załącznik do formularza cenowego. W przypadku
niedołączenia opisów technicznych do oferty, oferta zostanie odrzucona. Oferta będzie
podlegała odrzuceniu również w przypadku gdy Wykonawca załączy opis techniczny
oferowanych produktów, który nie będzie potwierdzał zgodności z wymaganiami
Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia podzielono na 13 części.
II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22111000-1
39220000-0
39711000-9
39711100-0
39711200-1
39711400-3
39513000-1
39151200-7
39162110-9
42923000-2
30170000-1
38410000-2
38552000-9
31700000-3
48000000-8
24100000-5
18100000-0
44300000-3
14600000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
7
10
II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym,
maksymalnym terminie do 7 dni (dla cz.1 i 10) oraz do 10 dni (dla części 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13) od daty zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
III.5.2) W zakresie kryteriów selekcji:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKT III.3) - III.6)
Formularz oferty, formularz cenowy, opis techniczny oferowanych produktów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
o ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych
do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani
do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
termin realizacji 40,00
cena
60,00
gwarancja jakości 15,00
termin realizacji 25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM, DIALOG KONKURENCYJNY,
PARTNERSTWO INNOWACYJNE
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) LICYTACJA ELEKTRONICZNA
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Data: 2020-02-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa podręczników
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę
następujących
podręczników:
Zajęcia
„Osuszanie
budowli
zabezpieczenia
przeciwwilgociowe” (Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego
w Inowrocławiu): 1) katalog nakładów rzeczowych 4-01 Roboty remontowe budowlane - 12
szt.; 2) podręcznik „Budownictwo ogólne Podstawy projektowania i obliczania budynków”12 szt.; 3) podręcznik „Roboty budowlane. Przerwy w równomiernej realizacji prac” - 12 szt.;
4) podręcznik „Renowacja elementów architektury” - 12 szt.; 5) podręcznik „Warunki
techniczne budynków i procedury budowlane” - 12 szt.; 6) podręcznik „ABC izolacji
przeciwwilgociowych” - 12 szt. Zajęcia „Ład przestrzenny - parki zabytkowe” (Zespół Szkół
Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu): 1) album „Parki
Krajobrazowe w Polsce. Piękno Polskiej Przyrody” - 11 szt.; 2) album „Parki narodowe
w Polsce” - 11 szt.; 3) album „Nekropolis” - 11 szt. Zajęcia „Detal architektoniczny
budownictwa sakralnego” (Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego
w Inowrocławiu): 1) podręcznik „Renowacja elementów architektury” - 8 szt.; 2) podręcznik
„Elementy i detale architektoniczne” - 8 szt.; 3) podręcznik „Architektura – Style i detale” - 8
szt.; 4) katalog Nakładów Rzeczowych KNR – 026 System renowacji starego budownictwa 8 szt.; 5) album ,,Sztuka cenniejsza niż złoto’ - 8 szt. Zajęcia „Język angielski ukierunkowany
zawodowo” (Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu): Zestaw podręczników
i zeszytów ćwiczeń - 8 zestawów. Zajęcia „Auto CAD kurs podstawowy” (Zespół Szkół im.

Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy): 1) podręcznik „Podstawy konstrukcji maszyn” - 10 szt.;
2) podręcznik „AutoCAD 2019 PL. Pierwsze kroki” - 10 szt. Kurs spawania elektrycznego
łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG – metodą 135 (grupa 1, 2):
Podręczniki „Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG” - 20 szt. Kurs
kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji do 1kV: „Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach
i odpowiedziach” - 15 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 22111000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin realizacji 40,00
6) informacje dodatkowe:
Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa artykułów gastronomicznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych
zajęć szkolnych i wyposażenia pracowni szkolnych obejmuje zakup i dostawę następujących
artykułów gastronomicznych: Zajęcia „Sporządzanie i dekorowanie wyrobów cukierniczych”
(Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu): 1) narzędzia cukiernicze - 1 zestaw; 2) formy
do ciast – 1 zestaw. Zajęcia „Cukiernik” (Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego
w Inowrocławiu): Zastawa stołowa -1 zestaw. Pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu: 1) zestaw garnków
- 10 kpl.; 2) zestaw noży kuchennych - 20 szt.; 3) deski kuchenne - 2 kpl. Pracownia
technologii gastronomicznej (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu): 1) miski
plastikowe - 3 zestawy; 2) podkładki do tortów - 1 zestaw; 3) patery do ciast i tortów - 3
zestawy; 4) wykrawacze do ciast i masy cukrowej - 3 zestawy. Pracownia obsługi
konsumenta (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu): 1) schody ekspozycyjne 3stopniowe - 3 szt.; 2) podstawa do schodów ekspozycyjnych - 3 szt. Pracownia obsługi klienta
(Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy): 1) serwis obiadowy biały 12 os. - 3
szt.; 2) serwis kawowy biały 12 os. - 3 szt.; 3) zestaw sztućców na 12 os. - 3 szt.; 4) tace
kelnerskie ze stali nierdzewnej - 8 szt.; 5) serwetniki - 10 szt.; 6) świeczniki - 6 szt.; 7)
etażerka ze stali nierdzewnej - 5 szt.; 8) zestawy na przyprawy z karafkami - 5 szt.; 9)
szklanki do napojów 300 ml - 36 szt.; 10) koszyk do chleba owalny - 5 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 39220000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin realizacji 40,00
6) informacje dodatkowe:
Część nr: 3 Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu i mebli gastronomicznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu
i mebli gastronomicznych do poszczególnych pracowni szkolnych: Pracownia
gastronomiczna w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej
w Inowrocławiu: 1) chłodziarka szokowa - 1 szt.; 2) blender elektryczny - 2 szt.; 3) mikser
elektryczny - 2 szt.; 4) kuchenka indukcyjna - 2 szt. Pracownia obsługi klienta (Zespół Szkół
im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy): 1) ekspres ciśnieniowy do kawy - 1 szt.; 2)
podgrzewacz (kociołek) z grzałką elektryczną - 2 szt.; 3) bemar elektryczny - 2 szt.; 4) wózek
kelnerski - 1 szt. Pracownia obsługi konsumenta (Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Kościelcu): 1) stoły cateringowe - 3 szt.; 2) fontanna do czekolady - 1szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 39220000-0, 39220000-0, 397111000, 39711200-1, 39711400-3, 39151200-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Gwarancja jakości 15,00
Termin realizacji 25,00
6) Informacje dodatkowe:

Część nr: 4 Nazwa: Zakup i dostawa bielizny stołowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę
następującej bielizny stołowej: Zajęcia „Cukiernik” (Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego
w Inowrocławiu): Bielizna stołowa - 1 zestaw. Pracownia obsługi klienta (Zespół Szkół im.
Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy): 1) obrusy - 10 szt.; 2) serwetki - 36 szt.; 3) obrus
bufetowy ze skertingiem - 4 kpl.; 4) obrus na wózek kelnerski - 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 39513000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin realizacji 40,00
6) Informacje dodatkowe:
Część Nr: 5 Nazwa: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni
dla zawodu technik weterynarii.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę
pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie pracowni z zawodu technik weterynarii: Zajęcia
„Pielęgnacja i strzyżenie zwierząt” (Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych
w Kobylnikach): 1) „Notes from the Grooming Table” - podręcznik - 4 szt.; 2) encyclopedia
of Dog Grooming - podręcznik z opisami strzyżenia psów - 2 szt.; 3) artero DVD Basic
grooming - film szkoleniowy o podstawowej pielęgnacji i strzyżeniu psów - 1 szt.; 4) artero
DVD - film o strzyżeniu/pielęgnacji rasy York Shire Terrier - 1 szt.; 5) artero DVD - film
o strzyżeniu/pielęgnacji rasy West Highland White Terrier - 1 szt.; 6) artero DVD - film
o strzyżeniu/pielęgnacji rasy Terrier Szkocki - 1 szt.; 7) artero DVD - film
o strzyżeniu/pielęgnacji rasy Pomeranian (szpic miniaturowy) - 1 szt.; 8) artero DVD - film
o strzyżeniu/pielęgnacji rasy Sznaucer Olbrzym - 1 szt.; 9) artero DVD - film
o strzyżeniu/pielęgnacji rasy Sznaucer Miniatura - 1 szt.; 10) szampon dla psów wrażliwych 2 szt.; 11) szampon waniliowy do białej i jasnej sierści - 2 szt.; 12) szampon do ciemnej
sierści - 2 szt.; 13) obcinaczki do pazurów duże - 2 szt.; 14) obcinaczki do pazurów małe - 2
szt.; 15) materiały i środki pielęgnacyjne - 1 zestaw; 16) środki dezynfekcyjne - 1 zestaw; 17)
grzebienie, szczotki i zgrzebła - 2 zestawy. Pracownia dla zawodu technik weterynarii (Zespół

Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach): 1) stół trymerski - 2 szt.; 2)
przybornik groomerski - 2 szt.; 3) zestaw nylonowych smyczy groomerskich - 2 zestawy.; 4)
dwubiegowa maszynka do strzyżenia zwierząt z ostrzem - 2 szt.; 5) ostrze nr 15 - 4 szt.; 6)
ostrze nr 30 - 2 szt.; 7) ostrze nr 7 - 2 szt.; 8) ostrze chirurgiczne nr 40 0,2 - 4 szt.; 9) ostrze
chirurgiczne nr 3 3/4 do sierści kręconej - 2 szt.; 10) ostrze stalowe nr 10 dla kota - 2 szt.; 11)
ostrze stalowe nr 7FC dla kota - 2 szt.; 12) wanna z rampą do kąpieli zwierząt - 1szt.; 13) pas
groomerski/kabura fryzjerska w formie spódniczki - 4 szt.; 14) suszarka ze stojakiem - 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 22111000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin realizacji 40,00
6) Informacje dodatkowe:
Część nr: 6 Nazwa: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni sprzedaży
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń
stanowiących wyposażenie pracowni sprzedaży w Zespole Szkół EkonomicznoLogistycznych w Inowrocławiu: 1) waga - 8 szt.; 2) metkownice - 8 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 42923000-2, 39162110-9, 30170000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Gwarancja jakości 15,00
Termin realizacji 25,00
6) Informacje dodatkowe:

Część nr: 7 Nazwa: Zakup i dostawa wyposażenia laboratorium logistyczno-spedycyjnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów
stanowiących wyposażenie laboratorium logistyczno-spedycyjnego w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu: 1) zestaw dydaktyczno-szkoleniowy - 30
zestawów; 2) ładunki okrągłe - 15 zestawów; 3) ładunki incoterms - 15 zestawów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 39162110-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin realizacji 40,00
6) Informacje dodatkowe:
Część nr: 8 Nazwa: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni wykonywania robót
budowlanych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń
stanowiących wyposażenie pracowni wykonywania robót budowlanych w Zespole Szkół
Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu: 1) kamera termowizyjna - 1
szt.; 2) poziomica laserowa - 1 szt.; 3) głębokościomierz - 1 szt.; 4) suwmiarka - 1 szt.; 5)
dalmierz laserowy - 2 szt.; 6) laser krzyżowy ze statywem i tyczką - 1 szt.; 7) mierniki
wilgotności - 2 szt.; 8) szczelinomierz - 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 38410000-2, 38552000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Gwarancja jakości 15,00
Termin realizacji 25,00
6) Informacje dodatkowe:
Część nr: 9 Nazwa: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni programowania sterowników
PLC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyposażenie
pracowni programowania sterowników PLC w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
w Inowrocławiu: 1) sterowniki PLC - 4 kpl.; 2) oprogramowanie do sterowników - 4 licencje;
3) silniki krokowe - 4 szt.; 4) silniki asynchroniczne - 4 szt.; 5) czujniki - 4 kpl.; 6)
przekaźniki - 4 szt.; 7) mierniki uniwersalne prądu stałego i zmiennego - 4 szt.; 8) kable
połączeniowe - 4 kpl.; 9) pulpit montażowy do układów elektronicznych - 4 szt.; 10)
aparatura sterownicza i sygnalizacyjna - 4 kpl.; 11) styczniki - 4 szt.; 12) termiki - 4 kpl.; 13)
falowniki - 4 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9, 31700000-3, 48000000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Gwarancja jakości 15,00
Termin realizacji 25,00
6) Informacje dodatkowe:
Część nr: 10 Nazwa: Zakup i dostawa gazów wraz z dzierżawą butli na kurs spawania
elektrycznego łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG - metodą 135
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gazów wraz
z dzierżawą butli na: kurs spawania elektrycznego łukowego elektrodą topliwą w osłonie
gazów aktywnych MAG – metodą 135 (grupa 1): 1) dwutlenek węgla - 15 butli; 2) dzierżawa
butli - 60 dni. Kurs spawania elektrycznego łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów

aktywnych MAG – metodą 135 (grupa 2) 1) dwutlenek węgla - 15 butli; 2) dzierżawa butli 60 dni.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 24100000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin realizacji 40,00
6) Informacje dodatkowe:
Część nr: 11 Nazwa: Zakup i dostawa odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej,
środków ochrony indywidualnej oraz materiałów i akcesoriów spawalniczych na kurs
spawania elektrycznego łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG –
metodą 135 (grupa 2).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży
ochronnej, sprzętu ochrony osobistej, środków ochrony indywidualnej oraz materiałów
i akcesoriów spawalniczych na kurs spawania elektrycznego łukowego elektrodą topliwą
w osłonie gazów aktywnych MAG - metodą 135 (grupa 2): Odzież ochronna, sprzęt ochrony
osobistej, środki ochrony indywidualnej: 1) ubranie robocze - 10 kpl.; 2) czapka - 10 szt.; 3)
rękawice spawalnicze - 10 par; 4) okulary ochronne - 10 szt.; 5) przyłbica spawalnicza - 10
szt.; 6) filtr ciemny nr 8 - 20 szt.; 7) filtr ciemny nr 10 - 20 szt.; 8) filtr ciemny nr 11 - 20 szt.;
9) filtr biały - 50 szt.; 10) fartuch spawalniczy - 10 szt.; 11) ochraniacze spawalnicze - 10 par.
Materiały i akcesoria spawalnicze: 1) drut spawalniczy - 150 kg.; 2) przewód spawalniczy - 5
kpl.; 3) końcówka prądowa - 50 szt.; 4) rozdzielacz gazu ceramiczny - 20 szt.; 5) dysza
gazowa - 10 szt.; 6) wkład spiralny - 10 szt.; 7) marker do metalu - 10 szt.; 8) płyn
antyodpryskowy - 10 szt.; 9) bateria do przyłbic - 10 szt.; 10) tarcz do szlifowania 125x6,8 20 szt.; 11) tarcz do cięcia 125 x 1 - 50 szt.; 12) tarcz do szlifowania 125 x 6,8 - 20 szt.; 13)
tarcz garnkowa 100 - 10 szt.; 14) szczotka ręczna czterorzędowa druciana - 20 szt.; 15)
szczotka wąska - 20 szt.; 16) szczotka doczołwa 100 skrętna - 20 szt.; 17) szczypce
obcinaczki - 5 szt.; 18) nóż tokarski - 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 18100000-0, 44300000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:

okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin realizacji 40,00
6) Informacje dodatkowe:
Część nr: 12 Nazwa: Zakup i dostawa blachy na kurs spawania elektrycznego łukowego
elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG - metodą 135 (grupa 2).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa blachy na kurs
spawania elektrycznego łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG –
metodą 135 (grupa 2): 1) blacha 3 - 5 arkuszy; 2) płaskownik 50 x 5 - 80 mb; 3) płaskownik
120 x 10 - 40 mb; 4) rura 48,3 x 2,9 - 60 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 14600000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin realizacji 40,00
6) Informacje dodatkowe:
Część nr: 13 Nazwa: Zakup i dostawa urządzeń na kurs kwalifikacyjny uprawniający
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 kV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń
na kurs kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV. Centrum Kształcenia Zawodowego
w Inowrocławiu: 1) miernik specjalny - 1 szt.; 2) induktorowy miernik izolacji - 3 szt.; 3)
zestaw pomiarowy (multimetr cyfrowy + tester napięcia) - 15 zestawów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6, 31700000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Gwarancja jakości 15,00
Termin realizacji 25,00
6) Informacje dodatkowe:

