Ogłoszenie nr 612536-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.
IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej: Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu
IT dla IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10001/18, pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18, pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 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: IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej, krajowy numer
identyfikacyjny 83004900000000, ul. ul. Pomorska 16 , 91-416 Łódź, woj. łódzkie, państwo
Polska, tel. 426 336 293, e-mail zdanowicz_robert@interia.pl, faks 426 336 293.
Adres strony internetowej (URL): www.4liceum.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)
Nie
www.4liceum.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
www.4liceum.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:
forma pisemna
Adres:
IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej w Łodzi, ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź
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: Dostawa pomocy dydaktycznych i
sprzętu IT dla IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu nr RPLD.11.01.02IZ.00-10-001/18, pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny: 1/LO4/2019
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:

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: 1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w
Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa pomocy
dydaktycznych i sprzętu IT dla IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu nr
RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18, pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o właściwościach i ilościach
szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie
formularz ofertowy. 2. Szczegółowe wymagania techniczne są określone w załączniku 1C,
1D, 1E, 1F, 1G i 1H do SIWZ. 3. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje,

że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie
znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza
się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i
jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza
oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych,
funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu
zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SIWZ. Wykazanie
równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na
Wykonawcy
II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32322000-6
39162100-9
39162100-6
39162000-5
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:
II.9) Informacje dodatkowe: Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia nastąpi w
terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert.
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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie
warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie
warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie
warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
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
Nie
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:
1. Odpisu 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. W
tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp 1.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa powyżej, składa dokument/dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 1.3 W przypadku wątpliwości
co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 1.4 W przypadku wskazania przez
Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego
Rozdziału w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 1.5 W przypadku
wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, które
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 1.6 W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków
określonych w ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci
wykonawcy wspólnie. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a żaden z Wykonawców
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ustawy; b przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie musza
spełniać warunki udziału w postępowaniu.
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)
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
do 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:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
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:
Nie
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 dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
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 Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
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: Nie
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:
Nie
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: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany do umowy wyszczególnione w załączniku nr 4 do SIWZ
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: 2019-10-29, godzina: 15:00,
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
>
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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1- Sprzęt komputerowy
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:1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź,

pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu IT dla
IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18,
pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. Szczegółowe wymagania
techniczne są określone w załączniku 1C do SIWZ. 3. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI –
Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany
jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub
jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry
techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach
dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod
względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że
zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w
niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań
równoważnych spoczywa na Wykonawcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 32322000-6
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert.
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 poz. 1 - Wyposażenie pracowni chemicznej
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:Stół demonstracyjny z blatem kwasoodpornym (granitowym lub pokrytym
płytkami ceramicznymi) o wym 1.5m x 0.8m x 0.9m(dłxszexwys)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-9,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 2 poz. 2 - Wyposażenie pracowni chemicznej
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:Szafa metalowa na odczynniki 200 z wyciągiem grawitacyjnym Wymiary szafy :
200cm x90x40 +-5% Wyposażenie : Szafa na odczynniki, rura z PP 2x1,5mlub rura alu 3m,
kolano x 2szt, maskownica wentylacji, kieszeń na dokumenty (karty charakterystyk itp)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-9,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 2 poz. 3 - Wyposażenie pracowni chemicznej

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:Szafa na szkło laboratoryjne z szufladami Szafa metalowa wykonana w całości z
metalu malowana farbami proszkowymi w kolorze szarym Górna część szafy przeszklona
dolna część pełna, środek dwie szuflady Całość zamykana na zamki patentowe, wypełnienie
stanowią 4 regulowane półki do montażu Wymiary: Szerokość 90cm, Głębokość 40cm
Wysokość 185 cm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-9,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 2 poz. 4 - Wyposażenie pracowni chemicznej
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:Okulary ochronne kwasoodporne Okulary ochronne dla chemików, Przeznaczone
dla uczniów i nauczycieli, Posiadają boczne szybki, Certyfikat CE
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 2 poz. 5 - Wyposażenie pracowni chemicznej
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:Fartuchy ochronne bawełniane laboratoryjne z długim rękawem zapinane na
guziki z przodu 5 x L, 5x XL, 5 x XXL
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 2 poz. 6 - Wyposażenie pracowni chemicznej
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:Rękawice jednorazowe lateksowe rozmiar M x 10opak Rękawice jednorazowe
lateksowe, rozmiar L x 10 opak
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 2 poz. 7 - Wyposażenie pracowni chemicznej
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:Tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli 90 x 130 mm oprawiona w listwy i
z zawieszką
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 2 poz. 8 - Wyposażenie pracowni chemicznej
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:Układ okresowy pierwiastków chemicznych 2 szt (jednostronne) laminowane,
oprawione w listwy, do powieszenia na ścianie 160x120 mm, część fizyczna i część
chemiczna
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 2 poz. 9- Wyposażenie pracowni chemicznej
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:Apteczka do pracowni chemicznej --szczegółowy opis parametów technicznych
załącznik 1D
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 2 poz. 10 - Wyposażenie pracowni chemicznej
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:Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 12 Nazwa: Pakiet 2 poz. 11 - Wyposażenie pracowni chemicznej
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:Znak BHP „Uwaga substancje niebezpieczne”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:

data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 13 Nazwa: Pakiet 2 poz. 12 - Wyposażenie pracowni chemicznej
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:Gaśnica proszkowa GP4xABC , 4kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 14 Nazwa: Pakiet 2 poz. 13 - Wyposażenie pracowni chemicznej
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:Zestaw do budowy struktur chemicznych Skład zestawu stanowi 5 modułów 02056-1 oraz 5 modułów 02-057-1. Dostarczane w walizce stanowią doskonały zestaw do
ćwiczeń w modelowaniu organicznych związków chemicznych, dla 5 grup uczniowskich.
Wymiary: 550 x 420 x 150 mm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 15 Nazwa: Pakiet 2 poz. 14 - Wyposażenie pracowni chemicznej
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:Stanowisko elektrochemiczne dla uczniów -szczegółowy opis parametrów
technicznych załącznik 1D
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert

Część nr: 16 Nazwa: Pakie 3 - Przyrządy i naczynia dla pracowni chemicznej
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:1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź,
pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu IT dla
IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18,
pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. ZASADY
RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach,
przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne
tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż
opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań
„równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych,
pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
założeniami określonymi w niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego
rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-9, 39162100-6
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 17 Nazwa: Pakie 4 - Odczynniki dla pracowni chemicznej
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:1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź,
pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu IT dla
IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18,

pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. ZASADY
RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach,
przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne
tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż
opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań
„równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych,
pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
założeniami określonymi w niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego
rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 18 Nazwa: Pakiet 5 -Doposażenie pracowni matematycznej
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:1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź,
pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu IT dla
IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18,
pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. Szczegółowe wymagania
techniczne są określone w załączniku 1E do SIWZ. 3. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI –
Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany
jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub

jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry
techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach
dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod
względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że
zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w
niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań
równoważnych spoczywa na Wykonawcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-9,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 19 Nazwa: Pakiet 6 poz. 1 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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: Mikroskop -szczegółowy opis parametrów technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-9,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00

Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 20 Nazwa: Pakiet 6 poz. 2 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Mikroskop biologiczny z kamerą -szczegółowy opis parametów technicznych
załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-9,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 21 Nazwa: Pakiet 6 poz. 3 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Mikroskop szkolny -szczegółowy opis parametrów technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-9,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 21 Nazwa: Pakiet 6 poz. 4 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Zestaw 100 preparatów biologicznych pokazowych -szczegółowy opis
parametrów technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 23 Nazwa: Pakiet 6 poz. 5 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Szkiełka mikroskopowe (podstawowe i nakrywkowe)m, szkiełka mikroskopowe
podstawowe z czysto białego lub półbiałego szkła. Posiadające cięte krawędzie i matowe pole
opisowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 24 Nazwa: Pakiet 6 poz. 6 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Fartuch laboratoryjny , Fartuch biały bawełniany, bez sztucznych dodatków, do
kolan, rozmiar L
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert

Część nr: 25 Nazwa: Pakiet 6 poz. 7 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Czajnik elektryczny Pojemnosc 2 litry, ukryta grzałka, filtr antyosadowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 26 Nazwa: Pakiet 6 poz. 8 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Waga laboratoryjna -szczegółowy opis parametów technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00

Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 27 Nazwa: Pakiet 6 poz. 9 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Rozmiar M i L, bezpudrowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 28 Nazwa: Pakiet 6 poz. 10 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Pipeta Pasteura ,Pipeta z PE niesterylna 2 ml(8 kompletw po 5 szt.)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:

data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 29 Nazwa: Pakiet 6 poz. 11 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Pęseta lab, Stalowa, końcówka półokrągła (20 szt), dł:105 mm Pęseta lab,
Stalowa, końcówka zagięta (20 szt), dł:105 mm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 30 Nazwa: Pakiet 6 poz. 12 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Szafa do odczynników chemicznych -szczegółowy opis parametów technicznych
załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-9,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 31 Nazwa: Pakiet 6 poz. 13 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Taca lab wielofunkcyjna wykonana z polipropylenu o wymiarach 37 x 30 x 7,5
(H) cm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 32 Nazwa: Pakiet 6 poz. 14 -Wyposażenie pracowni biologicznej

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:Model DNA do montażu - Zestaw elementów do budowy modelu DNA
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 33 Nazwa: Pakiet 6 poz. 15 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Sieć workowa z dnem sitowym na drążku teleskopowym. Płócienna o głębokości
240 mm, zawieszona na obręczy o śr. 260 mm, w dnie sito o wielkości oczka: 1,5 mm.
Zaopatrzona w drążek teleskopowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00

Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 34 Nazwa: Pakiet 6 poz. 16 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Sito druciane z drążkiem teleskopowym. Sito o śr. 200 mm, wielkość oczka sita:
1,5 mm. Zaopatrzone w drążek teleskopowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 35 Nazwa: Pakiet 6 poz. 17 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Kratownica do pomiaru liczebnosci populacji. Kratownica o wymiarach 50 x 50
cm podzielona jest na 100 pól
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 36 Nazwa: Pakiet 6 poz. 18 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Przewodniki do rozpoznawania roślin i zwierzat -szczegółowy opis parametrów
technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 37 Nazwa: Pakiet 6 poz. 19 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Lupa szklana z rączką. Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. Średnica
soczewki: 75 mm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 38 Nazwa: Pakiet 6 poz. 20 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Okulary ochronne . Wersja podstawowa, z tworzywa sztucznego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert

Część nr: 39 Nazwa: Pakiet 6 poz. 21 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Mikroskop komputerowy -szczegółowy opis parametów technicznych załącznik
1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 40 Nazwa: Pakiet 6 poz. 22-Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Zestaw doświadczalny elektroforeza -szczegółowy opis parametrów
technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00

Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 41 Nazwa: Pakiet 6 poz. 23-Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Tester azotanów w żywnosci -szczegółowy opis parametrów technicznych
załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 42 Nazwa: Pakiet 6 poz.24 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Plecak terenowy - Pojemnosc 30 l
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 43 Nazwa: Pakiet 6 poz. 25 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Cisnieniomierz automatyczny naramienny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 44 Nazwa: Pakiet 6 poz. 26 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Butla na wode destylowaną 10000ml z kranem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 45 Nazwa: Pakiet 6 poz. 27 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Deski do krojenia. Z tworzywa sztucznego 20x30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 46 Nazwa: Pakiet 6 poz. 28 -Wyposażenie pracowni biologicznej

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:Termometr laboratoryjny -szczegółowy opis parametrów technicznych załącznik
1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 47 Nazwa: Pakiet 6 poz. 29 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Blender reczny 800W
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 48 Nazwa: Pakiet 6 poz. 30-Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Szkiełka zegarowe, szklane
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 49 Nazwa: Pakiet 6 poz. 31 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Szkiełka mikroskopowe z wgłębieniem/z łezką-szczegółowy opis parametrów
technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:

data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 50 Nazwa: Pakiet 6 poz. 32 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Krążek Secchiego -szczegółowy opis parametrów technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 51 Nazwa: Pakiet 6 poz. 33 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Bibuła laboratoryjna -100 arkuszy o wym. 60 x 60 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 52 Nazwa: Pakiet 6 poz. 34 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Barwniki fotosyntetyczne zestaw do chromatografii -szczegółowy opis
parametrów technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 53 Nazwa: Pakiet 6 poz. 35 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Wodery wędkarskie. Spodniobuty w rozmiarach: 43, 42 (2 szt) Wodery
wędkarskie. Spodniobuty w rozmiarach: 44 ( 3szt)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 54 Nazwa: Pakiet 6 poz. 36 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:EKG sensor -szczegółowy opis parametrów technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia

nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 55 Nazwa: Pakiet 6 poz. 37 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Interfejs Labquest2 -szczegółowy opis parametrów technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 56 Nazwa: Pakiet 6 poz. 38 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Czujnik ph -szczegółowy opis parametrów technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie

cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 57 Nazwa: Pakiet 6 poz. 39 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Spirometr -szczegółowy opis parametrów technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 58 Nazwa: Pakiet 6 poz. 40-Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Czujnik temperatury bezpośrednio podłączany do komputera. Czujnik GoTemp.
Czujnik nie wymaga żadnego interfejsu, wysyła dane od razu przez kabel USB do komputera
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 59 Nazwa: Pakiet 6 poz. 41 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Czujnik temp podłączany do Interfejsu typu Labquest. Czujnik temperatury z
końcówką ze stali nierdzewnej, kompatybilny z interfejsem pomiarowym LabQuest lub
Go!Link
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 60 Nazwa: Pakiet 6 poz. 42 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Czujnik tlenu rozpuszczonego -szczegółowy opis parametrów technicznych

załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 61 Nazwa: Pakiet 6 poz. 43 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Czujnik ciśnienia gazu -szczegółowy opis parametrów technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert

Część nr: 62 Nazwa: Pakiet 6 poz. 44-Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Skalper jednorazowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 63 Nazwa: Pakiet 6 poz. 45 -Wyposażenie pracowni biologicznej
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:Biologia – zbiór zadań Biomedica zestaw 3 tomów -szczegółowy opis
parametrów technicznych załącznik 1E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00

Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 64 Nazwa: Pakiet 7 -Wyposażenie pracowni biologicznej - preparaty
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:1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź,
pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu IT dla
IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18,
pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. Szczegółowe wymagania
techniczne są określone w załączniku 1G i do SIWZ. 3. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI –
Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany
jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub
jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry
techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach
dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod
względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że
zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w
niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań
równoważnych spoczywa na Wykonawcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert

Część nr: 65 Nazwa: Pakiet 8 -Podręczniki
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:1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź,
pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu IT dla
IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18,
pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. ZASADY
RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach,
przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne
tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż
opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań
„równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych,
pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
założeniami określonymi w niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego
rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Część nr: 66 Nazwa: Pakiet 9 -Wyposażenie pracownik fizycznej
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:1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź,
pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu IT dla
IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18,

pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. Szczegółowe wymagania
techniczne są określone w załączniku 1H do SIWZ. 3. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI –
Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany
jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub
jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry
techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach
dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod
względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że
zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w
niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań
równoważnych spoczywa na Wykonawcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert
Pakiet 10 -Mobilne laboratorium do pracy w terenie i w pracowni
Część
67 Nazwa:
szkolnej - czujnik do mobilnego laboratorium
nr:
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:1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź,
pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu IT dla
IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18,
pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. ZASADY
RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach,

przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne
tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż
opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań
„równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych,
pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
założeniami określonymi w niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego
rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-9,
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:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
Termin dostawy 20,00
Warunki gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia
nastąpi w terminie min. 7 dni max. 20 dni od podpisania umowy - Kryterium oceny ofert

