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Podstawa prawna: Rozdział 6.5.2 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania bez 
podawania przyczyn, w szczególności nieotrzymania dofinansowania. Zamawiający zastrzega również 
możliwość powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania jeżeli podmiot/podmioty biorące udział            
w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi. 

 
 
 
 

Zamówienie dofinansowane w ramach: 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  
 

 
 
 

Zatwierdzam:    
              

                   Jan Ciołczyk 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacja niniejsza zawiera 36 stron. 
 

Dębica, dnia 29.03.2019r. 
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1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 
2. Część II Wzór umowy (WU). 
3. Część III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 



444  Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

 

LIDER PROJEKTU 
Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel. 81 528 76 50, fax.: 81 528 76 30, e-mail: rops@lubelskie.pl, www.rops.lubelskie.pl 

PARTNERZY PROJEKTU 

 
Województwo 

Lubelskie 

 
Województwo 
Podkarpackie 

 
Województwo 
Świętokrzyskie    

 

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



555  Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

 

LIDER PROJEKTU 
Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel. 81 528 76 50, fax.: 81 528 76 30, e-mail: rops@lubelskie.pl, www.rops.lubelskie.pl 

PARTNERZY PROJEKTU 

 
Województwo 

Lubelskie 

 
Województwo 
Podkarpackie 

 
Województwo 
Świętokrzyskie    

 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ” 
39-200 Dębica, ul. Św. Jadwigi 1 
zwane dalej Zamawiającym  

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 

4. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych. 

6. Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2019r. 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:  

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie woli – pkt 15 formularza 
ofertowego).  

8. Wykluczenie Wykonawcy. 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego nie będącego podmiotem 
zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 
osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające                    
w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż 
wskazane w lit. a-d), jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie faktycznego naruszenia 
zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie. 
 
Istnienie powiązania, o którym mowa powyżej, między kierownikiem zamawiającego, a wykonawcą skutkuje wykluczeniem 
danego wykonawcy z postępowania. 
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9. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 

1) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, z 2018 r. poz. 
650). 
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) w zakresie merytorycznym – Paweł Morawczyński, tel. 692 471 145  
b) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Grzegorz Reguła, tel. 14 680 71 22 

2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 

3) W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 
4) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

10. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ. 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ), kierując wniosek na adres podany na początku IDW. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również 
drogą elektroniczną (na adres radosc@radosc.debica.pl), w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania 
wyjaśnień. 

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. 
5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania 

źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 
6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 
8) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieści informację na stronie internetowej. 

11. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Termin związania ofertą 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz                  
z upływem terminu składania ofert. 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3) Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 
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13. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1) Wymagania podstawowe: 
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
b) Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie. 
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
d) Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”. 
e) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
f) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

g) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone 
do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą IDW.  

h) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu 
o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.  

i) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich 
plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne 
inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie 
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

j) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

2) Forma oferty: 
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze                    

o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

b) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących 
następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

c) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

d) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
e)  Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę 

(lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy  lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego 
(np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

f) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści 
(czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez 
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

g) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub 
osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

h) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1600, 2077) art. 297 par. 1; kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, 
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelne pisemne oświadczenie 
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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i) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien                     
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać 
iż, zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą 
połączone i ponumerowane oraz umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu i opatrzone opisem: „ 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Nie mogą stanowić tajemnicy 
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie itp. 

 
3) Zawartość oferty. 

 
Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, 
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone                        
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy), 

c) inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ. 

14. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia ofert. 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, pokój nr 21 
(sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie:    

   

dddooo   dddnnniiiaaa    19.04.2019r.   dddooo   gggooodddzzz...     0950 
 

2) Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) 
należy opisać następująco: 

Urząd Gminy w Żyrakowie 
39-204 Żyraków 137, pokój nr 21 

DOTYCZY STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ” 
Oferta w postępowaniu nr 1/2019 na: 
WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ - RADOŚĆ 

Nie otwierać przed dniem:  19.04.2019r. godz. 1000 
 

3) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

a) Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

b) Zmiana złożonej oferty 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej 
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr.....”. 

c) Wycofanie złożonej oferty 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
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4) Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, pokój nr 
13,  w nieprzekraczalnym terminie:  

 

dddnnniiiaaa    19.04.2019r.   pppooo   gggooodddzzz...     1000 
5) Tryb otwarcia ofert.  

a) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

b) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których 
dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

c) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian 
zmiany zostaną dołączone do oferty. 

d) Zamawiający poinformuje wykonawców o ilości złożonych ofert, a także nazwy i adresy wykonawców, ceny 
poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert. 

e) Oferenci będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności 
zachowania przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa. 

15. Zwrot oferty bez otwierania. 

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania. 

16. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1) Cena oferty jest ceną kosztorysową. 
2) Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys ofertowy. 
3) Kosztorys ofertowy należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym kosztorysie. 

Wykonawca winien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym 
formularzu, a następnie wyliczy cenę netto łącznie. 

4) Obliczoną w ten sposób „Cena netto łącznie” należy powiększyć o kwotę podatku VAT. Obliczoną w ten sposób 
„Cenę oferty brutto”, należy następnie przenieść do Formularza Oferty. 

5) Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w Kosztorysie ofertowym. 
Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do Kosztorysu ofertowego. 

6) Wartości w poszczególnych pozycjach kosztorysu oraz cena oferty muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

7) Ceny określone przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia, za 
wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie. 

8) Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                              
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa                   
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

17. Kryteria oceny ofert. 

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;   
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

a) Cena – 60% = 60pkt. 
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Oferty zostaną przeliczone według wzoru:  

          najniższa oferowana cena  
C=  ---------------------------------------- x 60pkt  
         cena ocenianej oferty  
Kryterium społeczne będzie badane na podstawie informacji w Formularzu Oferty. 

b) Okres gwarancji– 30% = 30pkt. 

Punkty za kryterium przedłużenia okresu gwarancji zostaną przyznane wg schematu: 
3 lata – 0 pkt 
4 lata – 15 pkt,  
5 lat – 30 pkt 

 Kryterium społeczne będzie badane na podstawie informacji w Formularzu Oferty. 
 

c) Kryterium społeczne – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy – 10% - 10 pkt. 

Do 10% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy   – 2 pkt, 
Powyżej 10% - 20% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy  – 4 pkt, 
Powyżej 20% - 30% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy  – 6 pkt, 
Powyżej 30% - 40% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy  – 8 pkt, 
Powyżej 40% zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wykonawcy  – 10 pkt 

 Kryterium społeczne będzie badane na podstawie informacji w Formularzu Oferty. 

d) Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej: 

P = [Ilość pkt. cena max. 60pkt] + [ilość pkt. okres gwarancji max. 30pkt] + [ilość pkt. kryterium społeczne 
max. 10pkt] 

3) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), otrzymają najwyższą punktację 
w kryteriach oceny i którego oferta spełni wszystkie warunki postępowania dla danej części osobno. 

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

1) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające 
ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do 
oferty. 

2) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie 
czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 
zamówienia. 

3) Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
4) Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia 
ich ponownego badania i oceny. 
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19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim 
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach – zawiera część II niniejszej SIWZ. 

20. Środki ochrony prawnej. 

1) W przypadku naruszenie przez Zamawiającego warunków zamówienia, Wykonawcy przysługuje skarga na czynność 
niezgodną z niniejszymi warunkami do Zamawiającego. 

2) Zamawiający rozpatrzy skargę w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia. 
3) Skargi bezzasadne nie podlegają rozpatrzeniu. 
4) Skarga nie wstrzymuje biegu terminu związania ofertą. 

21. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

22. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Wykonawca, 
którego oferta zostanie wybrana w terminie do 2 dni od dnia, w którym nastąpi rozstrzygnięcie dostarczy 
Zamawiającemu: 

a) egzemplarze podpisanej przez siebie umowy z załącznikami, 
b) egzemplarz kosztorysu ofertowego, 
c) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie do zamówienia (w przypadku zaistnienia 

takiej okoliczności). 
2) Zamawiający zawrze umowę nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

23. Wykaz załączników do niniejszej IDW.  

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:   

lll ...ppp...  OOOzzznnnaaaccczzzeeennniiieee   

ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkkaaa    
NNNaaazzzwwwaaa   ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkkaaa    

111...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk    nnnrrr    111 Wzór Formularza Oferty. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

FORMULARZ OFERTY 
na:  

„„SSTTAANNDDAARRDDYY  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  MMIIEESSZZKKAALLNNIICCTTWWAA  WWSSPPOOMMAAGGAANNEEGGOO  DDLLAA  OOSSÓÓBB  CCHHOORRUUJJĄĄCCYYCCHH  PPSSYYCCHHIICCZZNNIIEE  PPOO  

WWIIEELLOOKKRROOTTNNYYCCHH  PPOOBBYYTTAACCHH  WW  SSZZPPIITTAALLUU  PPSSYYCCHHIIAATTRRYYCCZZNNYYMM””  ––  DDOOSSTTAAWWAA  WWYYPPOOSSAAŻŻEENNIIAA 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                1/2019 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ” 
39-200 Dębica, ul. Św. Jadwigi 1 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))    WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    AAAdddrrreeesss(((yyy)))    WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    
   

   

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:  

IIImmmiiięęę   iii    nnnaaazzzwwwiiissskkkooo   

AAAdddrrreeesss  

NNNrrr    ttteeellleeefffooonnnuuu  

NNNrrr    fffaaakkksssuuu  

AAAdddrrreeesss   eee---mmmaaaiii lll   

 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,  
3) cena kosztorysowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:  

  DDDooossstttaaawwwaaa   pppiiieeerrrwwwssszzzeeegggooo   wwwyyypppooosssaaażżżeeennniiiaaa   mmmiiieeessszzzkkkaaańńń   dddlllaaa   ooosssóóóbbb   ccchhhooorrruuujjjąąącccyyyccchhh   pppsssyyyccchhhiiiccczzznnniiieee    

wwwyyynnnooosssiii    nnneeettttttooo   (((bbbeeezzz    VVVAAATTT)))   .............................................[PLN]      

 pppllluuusss   nnnaaallleeeżżżnnnyyy   pppooodddaaattteeekkk   VVVAAATTT   www   wwwyyysssoookkkooośśśccc iii            …........%   ttt jjj ...  .............................................[PLN] 

   CCCeeennnaaa   bbbrrruuuttttttooo   zzz    VVVAAATTT      .............................................[PLN] 

      sssłłłooowwwnnniiieee: ………………………………………………………………………………………………………………………................. [PLN] 

ZZZooobbbooowwwiiiąąązzzuuujjjęęę   sss iiięęę   dddooo   uuudddzzziiieeellleeennniiiaaa    ………   
mmmiiieeesssiiięęęcccyyy   gggwwwaaarrraaannncccjjj iii    iii    rrręęękkkooojjjmmmiii ...    BBBrrraaakkk   wwwyyypppeeełłłnnniiieeennniiiaaa   tttrrraaakkktttooowwwaaannneee   

bbbęęędddzzziiieee   jjjaaakkkooo   dddeeekkklllaaarrraaacccjjjaaa   333666   mmmiiieeesss...    gggwwwaaarrraaannncccjjj iii    iii    rrręęękkkooojjjmmmiii 

OOOśśśwwwiiiaaadddccczzzaaammm,,,    żżżeee   :::    

………% 

zzzaaatttrrruuudddnnniiiooonnnyyyccchhh   ppprrraaacccooowwwnnniiikkkóóówww   WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy   ssstttaaannnooowwwiiiąąą   ooosssooobbbyyy   

nnniiieeepppeeełłłnnnooosssppprrraaawwwnnneee   www   rrrooozzzuuummmiiieeennniiiuuu   ppprrrzzzeeepppiiisssóóówww   ooo   rrreeehhhaaabbbiii lll iii tttaaacccjjj iii    

zzzaaawwwooodddooowwweeejjj ...    BBBrrraaakkk   wwwyyypppeeełłłnnniiieeennniiiaaa   tttrrraaakkktttooowwwaaannneee   bbbęęędddzzziiieee   jjjaaakkkooo   

dddeeekkklllaaarrraaacccjjjaaa   000%%%   wwwssskkkaaaźźźnnniiikkkaaa   ppprrrzzzeeedddmmmiiioootttooowwweeegggooo   zzzaaatttrrruuudddnnniiieeennniiiaaa...    
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4) zobowiązuję się realizować zamówienie w terminie określonym w niniejszym Formularzu.  
5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 
6) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 
7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu  

i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie 

zamówienia]1 
10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 

zamówienia, 
11) Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174)2: 

 Wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
 

 Wybór ofert będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
w odniesieniu do następujących towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wartość towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to ……………………………………………………………………. zł netto. 

        
 POUCZENIE 
 Drugi przypadek dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT 
do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
a) Wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów 
b) Mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów                   

i usług 
c) Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT 

przy porównaniu cen ofertowych .   
    

12) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                   
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3: 

lll ...ppp...    OOOzzznnnaaaccczzzeeennniiieee   rrrooodddzzzaaajjjuuu   (((nnnaaazzzwwwyyy)))    iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjj iii    
SSStttrrrooonnnyyy   www   ooofffeeerrrccc iiieee   

(((wwwyyyrrraaażżżooonnneee   cccyyyfffrrrąąą)))   
oooddd   dddooo    

1.     

2.     

W załączeniu oferty w zakresie wyjaśnienia do tajemnicy przedsiębiorstwa na stronach ………… przedstawiam 
wyjaśnienia zgodnie z pkt 13.2.i) IDW. 
 

                                                 
1  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
2  Wykonawca usuwa niepotrzebne 
3  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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13) Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach 
14) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] (Jeżeli jest to wiadome, należy podać 
również dane proponowanych podwykonawców)4:  

 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa   ccczzzęęęśśśccc iii    zzzaaammmóóówwwiiieeennniiiaaa      
1.   

2.   

 
15) Oświadczamy, że posiadamy kompetencje i uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem zamówienia, znajdujemy się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadamy 
zdolności techniczne i finansowe do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

Podpis(y):   

lll ...ppp...  
NNNaaazzzwwwaaa(((yyy )))    

WWWyyy kkkooonnnaaawwwcccyyy (((óóówww)))    

NNNaaazzzwwwiiissskkkooo   iii    iiimmmiiięęę    ooosssooo bbbyyy    (((ooosssóóóbbb )))    

uuupppooowwwaaażżżnnniii ooonnneeejjj (((yyy ccchhh )))    dddooo   

pppooodddpppiiisssaaa nnniiiaaa    nnn iiinnniiieee jjj ssszzzeeejjj    ooofffeeerrr tttyyy    www   

iiimmmiiieeennniii uuu   WWWyyy kkkooonnnaaawwwcccyyy (((óóówww)))    

PPPooodddpppiiisss (((yyy )))    ooosssooobbbyyy (((ooosss óóóbbb)))    

uuupppooowwwaaażżżnnniii ooonnneeejjj (((yyy ccchhh )))    dddooo   

pppooodddpppiiisssaaa nnniiiaaa    nnn iiinnniiieee jjj ssszzzeeejjj    ooofffeeerrr tttyyy    

www   iiimmmiiieeennniiiuuu   WWWyyy kkkooonnnaaawww cccyyy (((óóówww)))    

PPPiiieeeccczzzęęęććć(((ccc iiieee)))    

WWWyyy kkkooonnnaaawwwccc(((óóówww)))    
MMM iiieee jjj ssscccooowwwooośśśććć    

iii    dddaaatttaaa  

      

      

 
  

                                                 
4  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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UMOWA nr …/2019 
 

zawarta w dniu .................2019r. w Dębicy, pomiędzy: Stowarzyszeniem Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Radość:                
z siedzibą: ul. Świętej Jadwigi 1, 39-200 Dębica, NIP: 872-20-15-819, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez 
……………………………………….. 
 
a  
................................................................ z siedzibą: ......................................................................... zarejestrowaną w: 
................................................., NIP: ..........................., REGON: ...................... zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym 
przez …………………………  

 
§ 1 

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak 1/2019,              
w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie „zasady konkurencyjności”, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 
do wykonania: 

  

„„SSTTAANNDDAARRDDYY  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  MMIIEESSZZKKAALLNNIICCTTWWAA  WWSSPPOOMMAAGGAANNEEGGOO  DDLLAA  OOSSÓÓBB  CCHHOORRUUJJĄĄCCYYCCHH  PPSSYYCCHHIICCZZNNIIEE  PPOO  

WWIIEELLOOKKRROOTTNNYYCCHH  PPOOBBYYTTAACCHH  WW  SSZZPPIITTAALLUU  PPSSYYCCHHIIAATTRRYYCCZZNNYYMM””  ––  DDOOSSTTAAWWAA  WWYYPPOOSSAAŻŻEENNIIAA 
 

Zamówienie dofinansowane w ramach: 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 
Przedmiotem umowy jest: Dostawa pierwszego wyposażenia mieszkań dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych 
pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1. 
Wszystkie dostarczone produkty muszą spełniać wymagania zamawiającego określone w SIWZ.  

 
§2.  

1. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.04.2019r.   
2. Dostawy i montaż należy realizować po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiającym.  

§3.  
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do tzw. „budynku gospodarza” zlokalizowanego w m. Straszęcin na dz. ewid. Nr 
684/9. 
2. Do odbioru przedmiotu umowy upoważniona jest ………………………………………. 
3. Przedmiot umowy należy dostarczyć wraz z dokumentem WZ. Przedmiot umowy zostanie wstępnie sprawdzony pod 
względem ilościowym oraz jakościowym (ewentualne uszkodzenia). W przypadku braku jakichkolwiek przedmiotów 
wykazanych w dokumencie WZ lub stwierdzenia uszkodzeń, sporządzony zostanie protokół w obecności dostawcy 
przedmiotu umowy.  
4. W ciągu 7 dni od dostawy, zweryfikowany zostanie dostarczony przedmiot umowy, pod względem zgodności z opisem 
przedmiotu umowy zawartym w załączniku nr 1 i powiadomiony zostanie Wykonawca o ewentualnych zastrzeżeniach.  
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5. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany przedmiotu uszkodzonego lub niezgodnego z umową, najpóźniej do końca 
terminu określonego w §2 ust. 1. Koszty związane z wymianą pokrywa Wykonawca.   
6. Dostawa przedmiotu umowy może odbywać się w partiach. Po kompletnym dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiający 
sporządzi protokół odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi faktury z tytułu realizacji niniejszej umowy.  
7. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, 
atesty/certyfikaty/deklaracje zgodności itp. 
8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad lub usterek, o którym mowa w ust. 4, zamawiający, po 
uprzednim dodatkowym, pisemnym wezwaniu do niezwłocznego usunięcia wad, będzie upoważniony do usunięcia ich na 
koszt wykonawcy.                             
9. W przypadku, gdy przedmiot umowy będzie posiadał wady trwałe, pozwalające jednak na użytkowanie go zgodnie                      
z przeznaczeniem, zamawiający obniży wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej lub technicznej.                

§4.  
1. Przedstawiciel wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotowej umowy: ………………………………………… 
2. Przedstawiciel zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotowej umowy: ………………………………………… 

§5  
Zamawiający zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy oraz dokonać terminowej 
zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

§6  
1.  Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot umowy w terminie określonym w §2 ust. 1, do budynku o którym 
mowa w §3 ust. 1,  w zakresie określonym w SIWZ oraz jej załącznikach.  
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić transport i rozładunek przedmiotu umowy, a także montaż, instalację                                 
i uruchomienie poszczególnych przedmiotów stanowiących przedmiot umowy. Koszt wymienionych czynności został 
wkalkulowany przez Wykonawcę w cenę oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy do realizacji 
niniejszej umowy.  
3. Wykonawca przeprowadzi konieczne próby i rozruchy urządzeń technicznych oraz przeszkoli personel zamawiającego                     
i przyszłych osób korzystających z tych urządzeń odnośnie ich obsługi, 
4. Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację na potrzeby zamawiającego, wynikającą z obowiązków wykonawcy oraz 
przepisów prawa, w tym dostarczy dokumentację powykonawczą niezbędną do przekazania inwestycji do użytkowania,                                                                                                               
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie w trakcie realizacji dostawy wymogów dotyczących ochrony 
środowiska, w tym w szczególności związanych z  usuwaniem odpadów, w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bhp. 

§7  
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej 
umowy.  
2. Powierzenie podwykonawcom części zamówienia nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 
wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 
podwykonawcy tak, jakby dopuścił się ich sam Wykonawca.  
3. Przed powierzeniem części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
celem akceptacji:  
a) projektów umów o podwykonawstwo wraz z oświadczeniem drugiej strony, zawierającym zgodę na zawarcie umowy                 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem,  
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b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian w terminie do 7 dni 
od dnia ich zawarcia.  
4. Umowy z podwykonawcami oraz ich zmiany są zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
5. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą lub jej zmiany bez uzyskania zgody Zamawiającego, Zamawiający ma 
prawo odstąpić od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.  

 
§8  

1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:  
- netto:  ………………………… 
- VAT (… %): ………………………… 
- brutto:   ………………………… 
słownie brutto: ……………………………………………………………………… 

2. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z SIWZ, zna istniejący stan faktyczny                                   
i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych                  
z wykonaniem przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem 
przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury końcowej po 
zrealizowaniu przedmiotu umowy w całości, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego bez uwag. 
5. Termin płatności ustala się na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

 
§9. 

Strony zastrzegają kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających                        
z niniejszej umowy w następujących wysokościach:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:  
a) karę umowną za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 1w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto,  
b) karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od Umowy na skutek 
wystąpienia okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  
a) odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie należności wynikających z wystawionych faktur,  
b) karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia umownego, w przypadku odstąpienia od Umowy na skutek 
wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 
3. Jeżeli szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę w niniejszym paragrafie, bądź jeżeli kara 
umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych według Kodeksu  
Cywilnego.  

§ 10.  
1. Wykonawca udzieli ……  miesięcy gwarancji na dostarczone wyposażenie.  
2. Termin gwarancji liczony jest od dnia następnego po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 
3. W każdym roku obowiązywania gwarancji oraz przed jej upływem, w terminie ustalonym przez zamawiającego będą 
wykonywane przeglądy gwarancyjne. 
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4. W dniu podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru wykonawca przekaże zamawiającemu dokument gwarancji, 
zawierający w szczególności przedmiot gwarancji, nazwę, adres, numery telefonu i faksu gwaranta oraz nazwiska osób, 
którym należy zgłaszać wady. 
5. Zgłoszenie wady może nastąpić faksem, pisemnie, telefonicznie, osobiście albo pocztą elektroniczną. 
6. Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi na okres 12 miesięcy, licząc od dnia obowiązywania gwarancji 
7. Usunięcie wad nastąpi w ciągu do 7 dni od momentu  zgłoszenia o którym mowa w ust 5, pod warunkiem, że niezbędne 
części są dostępne, lub w innym terminie obustronnie uzgodnionym z zamawiający – w formie pisemnej. 

 
§11  

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, podyktowanej przyczynami nie leżącymi po stronie 
Wykonawcy (obiektywne trudności w skompletowaniu przez Wykonawcę wszystkich przedmiotów objętych zakresem 
zamówienia np. konieczność oczekiwania na wyprodukowanie określonej pomocy dydaktycznej przez producenta), a także 
zmian ilościowych przy równoczesnej zmianie wynagrodzenia na podstawie kosztorysu ofertowego (Zamawiający zapłaci 
wówczas za rzeczywiście dokonane dostawy). 
2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.  
3. Dopuszcza się wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem, że będą one służyły prawidłowej realizacji zobowiązań                
z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 12.  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 
 
a) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. 
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

b) Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy jest zgodne z prawem i spełnia warunki,  
o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na 
podstawie:  

w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 
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 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych                   
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:  
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006, 
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 
- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w 
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy 
dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

c) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Standardy w zakresie 
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu 
psychiatrycznym”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

d) Dane osobowe Wykonawcy zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt - 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin i partnera współrealizującego 
projekt – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ, ul. Św. Jadwigi 1, 39-200 Dębica. 
Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta/partnera.  Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz 
beneficjenta/partnera kontrole i audyt w ramach PO WER. 

e) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
f) Dane osobowe Wykonawcy nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
g) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 
h) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@miir.gov.pl lub iod.rops@lubelskie.pl.  

i) Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. 
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§ 13.  
1. Spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych 
negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane one przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
4. Załączniki stanowiące integralną część umowy:  

1) Opis przedmiotu zamówienia  
2) Kosztorys ofertowy 

 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:  
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Załącznik nr 2 do umowy nr …./2019 z dnia ……………. 

 
 

KOSZTORYS OFERTOWY 

 

lp 
 

Nazwa 

Opis głównych 

parametrów 

technicznych 

Ilość Przeznaczenie 

Cena jedn.  

Netto  

(PLN) 

Wartość 

Netto 

(PLN) 

1 2 3 4 5 6 7=(4*6) 

1. łóżko 

wymiary około 

124x210x40cm z jedną 

szufladą i materacem 

120x200, tapicerowane 

z pojemnikiem, 

(powierzchnia spania 

120x200) 

5 
Pokój dziennego 

pobytu 
  

2. szafka nocna 
wym. 40x40x40cm z 

jedną szufladą 
5 

Pokój dziennego 

pobytu   

3. komoda 
z 4-ma szufladami 

80x90x45cm 
5 

Pokój dziennego 

pobytu   

4. 
biurko 

 

130x75x50cm z 

kontenerkiem o 

szerokości 40cm z jedną 

szufladą i drzwiami 

5 
Pokój dziennego 

pobytu   

5. 
stolik okolicznościowy 

 
55x55x45cm 5 

Pokój dziennego 

pobytu   

6. półka ścienna wisząca 30x60x30cm 5 
Pokój dziennego 

pobytu   

7. lustro wiszące 
100x50 

Rama drewniana 
5 Pokój dziennego 

pobytu   

8. fotel do biurka 
Obrotowy, ekoskóra, 

regulowana wysokość 
5 Pokój dziennego 

pobytu   

9. fotel relaksacyjny 

Tapicerowany, kolor jak 

łózko, profilowane 

oparcie, podłokietniki 

5 Pokój dziennego 

pobytu   

10. roleta okienna  5 Pokój dziennego 

pobytu   

11. lampa sufitowa 

Jednopunktowa, styl 

podobny do lampki 

nocnej 

5 Pokój dziennego 

pobytu   

12. lampka nocna stojąca 
Styl podobny do lampy 

sufitowej 
5 Pokój dziennego 

pobytu   
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13. dywanik mały 
Ok. 120x60/80 

Beż/ jasny brąz 
5 Pokój dziennego 

pobytu   

14. kosz na śmieci 5l, zamykany,  5 Pokój dziennego 

pobytu   

15. karnisze 
3m, podwójne, 

metalowe, ścienne 
5 Pokój dziennego 

pobytu   

16. 
laptop 

 

Dysk SSD [GB]: min 120 

WIN      10 

Przekątna ekranu [cal]:  

min 14 

5 Pokój dziennego 

pobytu   

17. Zabudowa szafy 

wymiary 

150x45x240cm- 

3xdrzwi, wewnątrz półki 

3,4,5 

 

1 

Przeznaczenie 

użytkowo -

gospodarcze 

 

  

18. 
szafka łazienkowa pod 

umywalkę 

wymiary: 60x40x82cm- 

2xdrzwi 
1 Łazienka 1 - piętro   

19. kosz na śmieci 10l, biały, zamykany 1 Łazienka 1 - piętro   

20. kosz na bieliznę Biały, z tworzywa, 60l 1 Łazienka 1 - piętro   

21. dywanik antypoślizgowy Ok. 80x60 1 Łazienka 1 - piętro   

22. lampa sufitowa łazienkowa 
Plafon, kolor 

biały/chrom 
1 Łazienka 1 - piętro   

23. 
zestaw uchwytów i 

akcesoriów łazienkowych 

Uchwyt na papier 

toaletowy, szczotka do 

WC, wieszaki na ręcznik, 

poręcz uchylna, poręcz 

prosta – wszystko 

chromonikiel 

1 Łazienka 1 - piętro   

24. lustro 80x60 bez ramy 1 Łazienka 1 - piętro   

25. suszarki Rozkładana, pozioma 1 Łazienka 1 - piętro   

26. szafka łazienkowa 200x50x50 1 Łazienka 2 - piętro   

27. kosz na śmieci 10l, biały, zamykany 1 Łazienka 2 - piętro   

28. kosz na bieliznę Biały, z tworzywa, 60l 1 Łazienka 2 - piętro   

29. dywanik antypoślizgowy Ok.80x60 1 Łazienka 2 - piętro   

30. lampa sufitowa łazienkowa 
Plafon, kolor 

biały/chrom 
1 Łazienka 2 - piętro   

31. 

zestaw uchwytów i 

akcesoriów łazienkowych 

(szczotki, uchwyty na ręczniki) 

Uchwyt na papier 

toaletowy, wieszaki na 

ręcznik, szczotka do 

WC, poręcz uchylna, 

poręcz prosta – 

wszystko chrom 

1 Łazienka 2 - piętro   
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32. lustro 80x60 bez ramy 1 Łazienka 2 - piętro   

33. suszarka do włosów 

 Jonizacja 

Dyfuzor 

moc [W] 2400 

1 Łazienka 2 - piętro   

34. 
Suszarka lub podajnik na 

ręcznik 

Moc 2300 – 2500 W, 

automatyczna, chrom 
1 Łazienka 2 - piętro   

35. dozownik na mydło na ścianę 
Ok.o.5 , ręczny przycisk 

dozowania, chrom 
1 Łazienka 2 - piętro   

36. suszarka na pranie stojąca Rozkładana, pozioma  1 Łazienka 2 - piętro   

37. 
pralko-suszarka 

 

wsad: 6 kg 

obroty 1000 

klasa A++ 

1 Łazienka 2 - piętro   

38. 
Żelazko wytwarzanie pary  

 

[g/min]: 50 

moc  [W]  2800 

stopa ceramiczna 

1 Łazienka 2 - piętro   

39. deska do prasowania  

Ok. 140x40,uchwyt 

umożliwiający 

zawieszenie wieszaków 

na ubrania, regulowana 

wysokość 

1 Łazienka 2 - piętro   

40. 
odkurzacz + zestaw mopów         

 

zestaw końcówek 

typ workowy 

klasa A+ 

Mop obrotowy 

1 Łazienka 2 - piętro   

41. kosze do prania  z tworzywa, 60l 1 Łazienka 2 - piętro   

42. miski do prania 
Silikonowa, składana, 

ok. 15l 
1 Łazienka 2 - piętro   

43. szafka łazienkowa 200x50x50 1 Łazienka 3 - parter   

44. kosz na śmieci 10l, zamykany 1 Łazienka 3 - parter   

45. kosz na bieliznę  z tworzywa, 60l 1 Łazienka 3 - parter   

46. dywanik antypoślizgowy Ok. 80x60 1 Łazienka 3 - parter   

47. lampa sufitowa łazienkowa Plafon, biały/chrom 1 Łazienka 3 - parter   

48. 

zestaw uchwytów i 

akcesoriów łazienkowych 

(szczotki, uchwyty na ręczniki) 

Uchwyt na papier 

toaletowy, szczotka do 

WC, wieszaki na ręcznik, 

poręcz uchylna, poręcz 

prosta – wszystko 

chrom 

1 Łazienka 3 - parter   

49. lustro 80x60 bez ramy 1 Łazienka 3 - parter   

50. 
suszarka do włosów          

 

Jonizacja 

Dyfuzor 

moc [W] 2400 

1 Łazienka 3 - parter   

51. Suszarka lub podajnik na Moc 2300 – 2500 W, 1 Łazienka 3 - parter   
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ręcznik automatyczna, chrom 

52. dozownik na mydło 
Ok.0,5 l,  ręczny przycisk 

dozowania, chrom 
1 Łazienka 3 - parter   

53. stolik okolicznościowy 
160x90x75 tworzywo 

sztuczne 
1 Taras piętro   

54. krzesło tarasowe (x6) 

75x70 wys. 79, 

tworzywo sztuczne, 

poduszki na siedzisku 

1 Taras piętro   

55. 
narożnik pokojowy duży 

modułowy 

Tapicerowany,. Ok. 

300x200, z funkcją 

spania i pojemnikiem na 

pościel, materiał jak 

fotele 

1 
Pokój dzienny 

ogólnego dostępu 

(salon) 

  

56. stolik okolicznościowy 

 

120x80x70 

Materiał jak biblioteczka 

i szafka RTV 

1 
Pokój dzienny 

ogólnego dostępu 

(salon) 
  

57. dywan 
Ok. 160x 200, kolor 

jasny ew, wzorzysty 
1 

Pokój dzienny 

ogólnego dostępu 

(salon) 
  

58. szafka RTV duża 

200x45x60cm 4x 

szuflady oraz 2xdrzwi 

Materiał jak biblioteczka 

i stolik 

1 
Pokój dzienny 

ogólnego dostępu 

(salon) 
  

59. 2 fotele 
Tapicerowane materiał 

jak narożnik 
1 

Pokój dzienny 

ogólnego dostępu 

(salon) 
  

60. 
telewizor     

 

50 cali 

łącze USB 

Wi – Fi 

1 
Pokój dzienny 

ogólnego dostępu 

(salon) 
  

61. karnisze 3 m, podwójne, scienne 1 

Pokój dzienny 

ogólnego dostępu 

(salon) 
  

62. lampa podłogowa Abażur, wys. Ok. 150 1 
Pokój dzienny 

ogólnego dostępu 

(salon) 
  

63. biblioteczka 

160x110x30, zamykana, 

materiał jak szafka RTV i 

stolik 

1 
Pokój dzienny 

ogólnego dostępu 

(salon) 
  

64. 
Zabudowa pod schodami po 

skosie 

szerokość 2.5m, 

głębokość 60cm 

wysokość maksymalna 

180 minimalna 10cm- 

same półki , 5xdrzwi 

1 Korytarz   
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65. szafka RTV duża 

200x45x60cm 4x 

szuflady oraz 2xdrzwi 

 

1 Pokój dzienny   

66. biblioteczka 80x45x180cm 1 Pokój dzienny   

67. 
Zabudowa kuchenna: 

 

a)szafki dolne wys 87cm 

b)szafka z szufladami 

30cm bok kończący 

lewy 

c)front do zmywarki 

45cm 

d)zabudowa piekarnika 

z szufladą 60cm 

e)szafka pod zlew 60cm 

otwierana na prawo, 

bok kończący prawy 

maskownica 30cm 

szafki wiszące wys 

72cm: 

f)szafka 30cm otwierana 

na lewo 

g)szafka 45cm 

otwierana na lewo 

h)zabudowa okapu 

60cm otwierana do góry 

60cm 

i)szafka 60cm otwierana 

na prawo 

wymiary blatów 

60x195x3.8cm 

60x200x3.8cm zacięty 

na okno. 

j)stół 120x80x75cm 

rozkładany 

k)6xkrzesło 

1 kpl Kuchnia   

68. płyta grzewcza 

Rodzaj płyty: Indukcyjna 

Wykonanie płyty 

grzewczej: 

Ceramiczne - bez ramki 

Moc przyłączeniowa 

[W]:  min7000 

Sterowanie płyty 

grzewczej: 

Elektroniczne, 

Dotykowe 

1 Kuchnia   
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Świętokrzyskie    

 

69. piekarnik 

elektryczny 

termoobieg 

chłodny front 

1 Kuchnia   

70. lodówka 

pojemność chłodziarki 

min. 220 l 

pojemność zamrażalki  

min 85 l 

1 Kuchnia   

71. zmywarka 
pojemność  [kpl]  12 

do zabudowy 
1 Kuchnia   

72. pochłaniacz 

okap teleskopowy 

liczba prędkości  3 

tryb pracy pochłaniacz, 

wyciąg 

1 Kuchnia   

73. zlewozmywak z baterią  1 Kuchnia   

74. mikrofalówka 

funkcje: rozmrażanie, 

podgrzewanie, 

gotowanie 

grill 

1 Kuchnia   

75. 
zestaw garnków i innych 

akcesoriów kuchennych 

Co najmniej 5 garnków 

różnej wielkości, co 

najmniej 2 rondle, co 

najmniej 3 patelnie 

różnej wielkości, zestaw 

noży – różne wielkości 

co najmniej 6,  

Deski do krojenia 4-5, 

Pojemniki plastikowe, 

Łyżki i łopatki do 

przygotowywania 

przypraw, łyżki do 

sałaty, stolnica, wałek, 

obieraczki do warzyw, 

przyprawniki, koszyki 

plastikowe, serwetniki,  

podkładki pod gorące 

naczynia, naczynia 

żaroodporne 3 różnej 

wielkości, formy do 

pieczenia 4 różne, miski 

do przygotowywania 

potraw 5-6 różnej 

wielkości, 

 

1 Kuchnia   

76. ekspres do kawy 
wyświetlacz, lampka 

kontrolna, sygnał 
1 Kuchnia   
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Województwo 

Lubelskie 

 
Województwo 
Podkarpackie 

 
Województwo 
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dźwiękowy, wskaźnik 

konieczności 

odkamieniania, 

wskaźnik włączenia 

urządzenia, wskaźnik 

pustego zbiornika na 

wodę 

Rodzaje regulacji: 

aromat kawy, ilość 

kawy, moc kawy, 

stopień zmielenia kawy 

Automatycznie 

przygotowywanie: 

Cappuccino, Espresso, 

wrzątek 

77. robot kuchenny 

Wielofunkcyjny: 

mielenie, ucieranie, 

rozdrabnianie, ucieranie 

Bender osobno 

1 Kuchnia   

78. zestaw naczyń i sztućców 

Zestaw obiadowy 12 

osobowy, sztućce, - 

komplet 12 osobowy, 

Zestaw kawowy 12 

osobowy, szklanki co 

najmniej 12, szklanki 

wysokie 12, kubki 12, 

miski na sałatki 3-4, 

półmiski 3, zaparzacz 

 do herbaty, miseczki 

małe 12,  

1 Kuchnia   

79. 
Sprzęty do zabudowy kuchni 

 

a)zlewozmywak 

jednokomorowy z 

ociekaczem szer. 

maksymalna 80cm 

b)płyta gazowa 60cm 

c)piekarnik 60cm 

d)okap podszafkowy 

60cm 

e)zmywarka 45cm 

1 kpl Kuchnia   

80. Rolety okienne 

120 x 47 – 2 sztuki 

120 x 61 – 2 sztuki 

117 x 62 – 2 sztuki 

118 x 62 - 2 sztuki 

87 x 55 – 2 sztuki 

120 x 52 

71 x 73 

1 kpl 
Dotyczy wszystkich 

pomieszczeń 
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120 x 63 

120 x 57 

118 x 54 

205 x 64 

96 x 68 

RAZEM NETTO:  

VAT:  

RAZEM BRUTTO:  
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CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Lubelskie 
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 
 
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ” 
39-200 Dębica, ul. Św. Jadwigi 1 
zwane dalej Zamawiającym 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

  

„„SSTTAANNDDAARRDDYY  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  MMIIEESSZZKKAALLNNIICCTTWWAA  WWSSPPOOMMAAGGAANNEEGGOO  DDLLAA  OOSSÓÓBB  CCHHOORRUUJJĄĄCCYYCCHH  PPSSYYCCHHIICCZZNNIIEE  PPOO  

WWIIEELLOOKKRROOTTNNYYCCHH  PPOOBBYYTTAACCHH  WW  SSZZPPIITTAALLUU  PPSSYYCCHHIIAATTRRYYCCZZNNYYMM””  ––  WWYYPPOOSSAAŻŻEENNIIEE 
 
Dostawa pierwszego wyposażenia mieszkań dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu 
psychiatrycznym. 

 
W poniżej tabeli zestawiono dostawy przewidziane w ramach przedmiotowego zamówienia. Dostawca jest zobowiązany 
dostarczyć wyposażenie oraz zamontować je i rozmieścić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w tzw. „budynku 
gospodarza” na dz. nr ewid. 684/9 w m. Straszęcin. 

 

lp 
 

Nazwa Opis głównych parametrów technicznych Ilość Przeznaczenie 

1 2 3 4 5 

1. łóżko 

wymiary około 124x210x40cm z jedną szufladą i 

materacem 120x200, tapicerowane z 

pojemnikiem, (powierzchnia spania 120x200) 

5 Pokój dziennego pobytu 

2. szafka nocna wym. 40x40x40cm z jedną szufladą 5 Pokój dziennego pobytu 
3. komoda z 4-ma szufladami 80x90x45cm 5 Pokój dziennego pobytu 

4. 
biurko 

 

130x75x50cm z kontenerkiem o szerokości 

40cm z jedną szufladą i drzwiami 
5 Pokój dziennego pobytu 

5. 
stolik okolicznościowy 

 
55x55x45cm 5 Pokój dziennego pobytu 

6. półka ścienna wisząca 30x60x30cm 5 Pokój dziennego pobytu 

7. lustro wiszące 
100x50 

Rama drewniana 
5 Pokój dziennego pobytu 

8. fotel do biurka Obrotowy, ekoskóra, regulowana wysokość 5 Pokój dziennego pobytu 

9. fotel relaksacyjny 
Tapicerowany, kolor jak łózko, profilowane 

oparcie, podłokietniki 
5 Pokój dziennego pobytu 

10. roleta okienna  5 Pokój dziennego pobytu 

11. lampa sufitowa Jednopunktowa, styl podobny do lampki nocnej 5 Pokój dziennego pobytu 



333222  Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia  (OPZ)

 

LIDER PROJEKTU 
Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel. 81 528 76 50, fax.: 81 528 76 30, e-mail: rops@lubelskie.pl, www.rops.lubelskie.pl 

PARTNERZY PROJEKTU 

 
Województwo 

Lubelskie 

 
Województwo 
Podkarpackie 

 
Województwo 
Świętokrzyskie    

 

12. lampka nocna stojąca Styl podobny do lampy sufitowej 5 Pokój dziennego pobytu 

13. dywanik mały 
Ok. 120x60/80 

Beż/ jasny brąz 
5 Pokój dziennego pobytu 

14. kosz na śmieci 5l, zamykany,  5 Pokój dziennego pobytu 

15. karnisze 3m, podwójne, metalowe, ścienne 5 Pokój dziennego pobytu 

16. 
laptop 

 

Dysk SSD [GB]: min 120 

WIN      10 

Przekątna ekranu [cal]:  min 14 

5 Pokój dziennego pobytu 

17. Zabudowa szafy 

wymiary 150x45x240cm- 3xdrzwi, wewnątrz 

półki 3,4,5 

 

1 

Przeznaczenie użytkowo -

gospodarcze 

 

18. szafka łazienkowa pod umywalkę wymiary: 60x40x82cm- 2xdrzwi 1 Łazienka 1 - piętro 

19. kosz na śmieci 10l, biały, zamykany 1 Łazienka 1 - piętro 
20. kosz na bieliznę Biały, z tworzywa, 60l 1 Łazienka 1 - piętro 
21. dywanik antypoślizgowy Ok. 80x60 1 Łazienka 1 - piętro 
22. lampa sufitowa łazienkowa Plafon, kolor biały/chrom 1 Łazienka 1 - piętro 

23. 
zestaw uchwytów i akcesoriów 

łazienkowych 

Uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC, 

wieszaki na ręcznik, poręcz uchylna, poręcz 

prosta – wszystko chromonikiel 

1 Łazienka 1 - piętro 

24. lustro 80x60 bez ramy 1 Łazienka 1 - piętro 
25. suszarki Rozkładana, pozioma 1 Łazienka 1 - piętro 
26. szafka łazienkowa 200x50x50 1 Łazienka 2 - piętro 

27. kosz na śmieci 10l, biały, zamykany 1 Łazienka 2 - piętro 
28. kosz na bieliznę Biały, z tworzywa, 60l 1 Łazienka 2 - piętro 
29. dywanik antypoślizgowy Ok.80x60 1 Łazienka 2 - piętro 
30. lampa sufitowa łazienkowa Plafon, kolor biały/chrom 1 Łazienka 2 - piętro 

31. 

zestaw uchwytów i akcesoriów 

łazienkowych (szczotki, uchwyty na 

ręczniki) 

Uchwyt na papier toaletowy, wieszaki na 

ręcznik, szczotka do WC, poręcz uchylna, poręcz 

prosta – wszystko chrom 

1 Łazienka 2 - piętro 

32. lustro 80x60 bez ramy 1 Łazienka 2 - piętro 

33. suszarka do włosów 

 Jonizacja 

Dyfuzor 

moc [W] 2400 

1 Łazienka 2 - piętro 

34. Suszarka lub podajnik na ręcznik Moc 2300 – 2500 W, automatyczna, chrom 1 Łazienka 2 - piętro 
35. dozownik na mydło na ścianę Ok.o.5 , ręczny przycisk dozowania, chrom 1 Łazienka 2 - piętro 
36. suszarka na pranie stojąca Rozkładana, pozioma  1 Łazienka 2 - piętro 

37. 
pralko-suszarka 

 

wsad: 6 kg 

obroty 1000 

klasa A++ 

1 Łazienka 2 - piętro 

38. 
Żelazko wytwarzanie pary  

 

[g/min]: 50 

moc  [W]  2800 

stopa ceramiczna 

1 Łazienka 2 - piętro 
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39. deska do prasowania  
Ok. 140x40,uchwyt umożliwiający zawieszenie 

wieszaków na ubrania, regulowana wysokość 
1 Łazienka 2 - piętro 

40. 
odkurzacz + zestaw mopów          

 

zestaw końcówek 

typ workowy 

klasa A+ 

Mop obrotowy 

1 Łazienka 2 - piętro 

41. kosze do prania  z tworzywa, 60l 1 Łazienka 2 - piętro 
42. miski do prania Silikonowa, składana, ok. 15l 1 Łazienka 2 - piętro 
43. szafka łazienkowa 200x50x50 1 Łazienka 3 - parter 

44. kosz na śmieci 10l, zamykany 1 Łazienka 3 - parter 

45. kosz na bieliznę  z tworzywa, 60l 1 Łazienka 3 - parter 

46. dywanik antypoślizgowy Ok. 80x60 1 Łazienka 3 - parter 

47. lampa sufitowa łazienkowa Plafon, biały/chrom 1 Łazienka 3 - parter 

48. 

zestaw uchwytów i akcesoriów 

łazienkowych (szczotki, uchwyty na 

ręczniki) 

Uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC, 

wieszaki na ręcznik, poręcz uchylna, poręcz 

prosta – wszystko chrom 

1 Łazienka 3 - parter 

49. lustro 80x60 bez ramy 1 Łazienka 3 - parter 

50. 
suszarka do włosów          

 

Jonizacja 

Dyfuzor 

moc [W] 2400 

1 Łazienka 3 - parter 

51. Suszarka lub podajnik na ręcznik Moc 2300 – 2500 W, automatyczna, chrom 1 Łazienka 3 - parter 

52. dozownik na mydło Ok.0,5 l,  ręczny przycisk dozowania, chrom 1 Łazienka 3 - parter 

53. stolik okolicznościowy 160x90x75 tworzywo sztuczne 1 Taras piętro 

54. krzesło tarasowe (x6) 
75x70 wys. 79, tworzywo sztuczne, poduszki na 

siedzisku 
1 Taras piętro 

55. narożnik pokojowy duży modułowy 
Tapicerowany,. Ok. 300x200, z funkcją spania i 

pojemnikiem na pościel, materiał jak fotele 
1 Pokój dzienny ogólnego 

dostępu (salon) 

56. stolik okolicznościowy 

 

120x80x70 

Materiał jak biblioteczka i szafka RTV 

1 Pokój dzienny ogólnego 

dostępu (salon) 

57. dywan Ok. 160x 200, kolor jasny ew, wzorzysty 1 Pokój dzienny ogólnego 

dostępu (salon) 

58. szafka RTV duża 
200x45x60cm 4x szuflady oraz 2xdrzwi 

Materiał jak biblioteczka i stolik 
1 Pokój dzienny ogólnego 

dostępu (salon) 

59. 2 fotele Tapicerowane materiał jak narożnik 1 Pokój dzienny ogólnego 

dostępu (salon) 

60. 
telewizor     

 

50 cali 

łącze USB 

Wi – Fi 

1 Pokój dzienny ogólnego 

dostępu (salon) 

61. karnisze 3 m, podwójne, scienne 1 
Pokój dzienny ogólnego 

dostępu (salon) 

62. lampa podłogowa Abażur, wys. Ok. 150 1 Pokój dzienny ogólnego 

dostępu (salon) 

63. biblioteczka 
160x110x30, zamykana, materiał jak szafka RTV 

i stolik 
1 Pokój dzienny ogólnego 

dostępu (salon) 
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64. Zabudowa pod schodami po skosie 

szerokość 2.5m, głębokość 60cm wysokość 

maksymalna 180 minimalna 10cm- same półki , 

5xdrzwi 

1 Korytarz 

     

65. szafka RTV duża 
200x45x60cm 4x szuflady oraz 2xdrzwi 

 
1 Pokój dzienny 

66. biblioteczka 80x45x180cm 1 Pokój dzienny 

67. 
Zabudowa kuchenna: 

 

a)szafki dolne wys 87cm 

b)szafka z szufladami 30cm bok kończący lewy 

c)front do zmywarki 45cm 

d)zabudowa piekarnika z szufladą 60cm 

e)szafka pod zlew 60cm otwierana na prawo, 

bok kończący prawy 

maskownica 30cm 

szafki wiszące wys 72cm: 

f)szafka 30cm otwierana na lewo 

g)szafka 45cm otwierana na lewo 

h)zabudowa okapu 60cm otwierana do góry 

60cm 

i)szafka 60cm otwierana na prawo 

wymiary blatów 

60x195x3.8cm 

60x200x3.8cm zacięty na okno. 

j)stół 120x80x75cm rozkładany 

k)6xkrzesło 

1 kpl Kuchnia 

68. płyta grzewcza 

Rodzaj płyty: Indukcyjna 

Wykonanie płyty grzewczej: 

Ceramiczne - bez ramki 

Moc przyłączeniowa [W]:  min7000 

Sterowanie płyty grzewczej: Elektroniczne, 

Dotykowe 

1 Kuchnia 

69. piekarnik 

elektryczny 

termoobieg 

chłodny front 

1 Kuchnia 

70. lodówka 
pojemność chłodziarki min. 220 l 

pojemność zamrażalki  min 85 l 
1 Kuchnia 

71. zmywarka 
pojemność  [kpl]  12 

do zabudowy 
1 Kuchnia 

72. pochłaniacz 

okap teleskopowy 

liczba prędkości  3 

tryb pracy pochłaniacz, wyciąg 

1 Kuchnia 

73. zlewozmywak z baterią  1 Kuchnia 

74. mikrofalówka 

funkcje: rozmrażanie, 

podgrzewanie, 

gotowanie 

grill 

1 Kuchnia 

75. zestaw garnków i innych akcesoriów Co najmniej 5 garnków różnej wielkości, co 1 Kuchnia 
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kuchennych najmniej 2 rondle, co najmniej 3 patelnie różnej 

wielkości, zestaw noży – różne wielkości co 

najmniej 6,  

Deski do krojenia 4-5, 

Pojemniki plastikowe, 

Łyżki i łopatki do przygotowywania przypraw, 

łyżki do sałaty, stolnica, wałek, obieraczki do 

warzyw, przyprawniki, koszyki plastikowe, 

serwetniki,  podkładki pod gorące naczynia, 

naczynia żaroodporne 3 różnej wielkości, formy 

do pieczenia 4 różne, miski do 

przygotowywania potraw 5-6 różnej wielkości, 

 

76. ekspres do kawy 

wyświetlacz, lampka kontrolna, sygnał 

dźwiękowy, wskaźnik konieczności 

odkamieniania, wskaźnik włączenia urządzenia, 

wskaźnik pustego zbiornika na wodę 

Rodzaje regulacji: aromat kawy, ilość kawy, moc 

kawy, stopień zmielenia kawy 

Automatycznie przygotowywanie: Cappuccino, 

Espresso, wrzątek 

1 Kuchnia 

77. robot kuchenny 

Wielofunkcyjny: mielenie, ucieranie, 

rozdrabnianie, ucieranie 

Bender osobno 

1 Kuchnia 

78. zestaw naczyń i sztućców 

Zestaw obiadowy 12 osobowy, sztućce, - 

komplet 12 osobowy, 

Zestaw kawowy 12 osobowy, szklanki co 

najmniej 12, szklanki wysokie 12, kubki 12, 

miski na sałatki 3-4, półmiski 3, zaparzacz 

 do herbaty, miseczki małe 12,  

1 Kuchnia 

79. 
Sprzęty do zabudowy kuchni 

 

a)zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 

szer. maksymalna 80cm 

b)płyta gazowa 60cm 

c)piekarnik 60cm 

d)okap podszafkowy 60cm 

e)zmywarka 45cm 

1 kpl Kuchnia 

80. Rolety okienne 

120 x 47 – 2 sztuki 

120 x 61 – 2 sztuki 

117 x 62 – 2 sztuki 

118 x 62 - 2 sztuki 

87 x 55 – 2 sztuki 

120 x 52 

71 x 73 

120 x 63 

120 x 57 

118 x 54 

205 x 64 

96 x 68 

1 kpl 
Dotyczy wszystkich 

pomieszczeń 
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LIDER PROJEKTU 
Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel. 81 528 76 50, fax.: 81 528 76 30, e-mail: rops@lubelskie.pl, www.rops.lubelskie.pl 

PARTNERZY PROJEKTU 

 
Województwo 

Lubelskie 

 
Województwo 
Podkarpackie 

 
Województwo 
Świętokrzyskie    

 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie wymiary można modyfikować w granicach +/- 10% po wcześniejszym ustaleniu, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba. Jednocześnie zastrzega się, że kolorystyka mebli będzie ustalona z wybranym Wykonawcą. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

333999...111444...111000...000000---222  Meble i wyposażenie kuchni 
 
 
Załączniki: 
1. Wizualizacja kuchni 


