
 

 

Ogłoszenie nr 772764-N-2020 z dnia 29.12.2020 r. 
 

Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 

reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu 

Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu: dostawa pomocy dydaktycznych dla 

pracowni matematyczno - przyrodniczych umożliwiających praktyczne 

eksperymentowanie połączone z wykorzystaniem technologii informatycznej w 

podziale na 3 części: część 1: Zestaw klocków umożliwiający montaż 5 modeli 

robotów, część 2: Pełny zestaw edukacyjny klocków do nauki programowania, 

część 3: Ozobot evo, w ramach Projektu 9.1.2 Kreatywna Opolszczyzna - 

program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej 

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 

Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach 

Aglomeracji Opolskiej 

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: Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 

Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora 

Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, krajowy numer 

identyfikacyjny 36518391100000, ul. Głogowska  27 , 45-315  Opole, 

woj. opolskie, państwo Polska, tel. 48774579895, e-

mail bpater@rzpwe.opolskie.pl, faks 48774047535. 



Adres strony internetowej (URL): https://rzpwe.opolskie.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: Jednostki organizacyjne administracji 

samorządowej 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak 

http://bip.rzpwe.opolskie.pl/610/75/2020-postepowania-powyzej-30000.html 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak 

http://bip.rzpwe.opolskie.pl/610/75/2020-postepowania-powyzej-30000.html 

 

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: 

Oferty należy składać pisemnie na adres siedziby Zamawiającego 

Adres: 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-317 Opole 

 

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 dla pracowni matematyczno - przyrodniczych umożliwiających 

praktyczne eksperymentowanie połączone z wykorzystaniem technologii 

informatycznej w podziale na 3 części: część 1: Zestaw klocków umożliwiający 

montaż 5 modeli robotów, część 2: Pełny zestaw edukacyjny klocków do nauki 

programowania, część 3: Ozobot evo, w ramach Projektu 9.1.2 Kreatywna 

Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji 

Opolskiej 

Numer referencyjny: 40/ZP/RZPWE/9.1.2/2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy: 

3 

 

 

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 jest: dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni matematyczno - 

przyrodniczych umożliwiających praktyczne eksperymentowanie połączone z 

wykorzystaniem technologii informatycznej w ramach Projektu 9.1.2 Kreatywna 

Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji 

Opolskiej współfinansowanego ze środków RPO WO 2014 – 2020 z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek 

Wsparcia Edukacji w Opolu 2. Szczegółowy opis zawarty został w formularzu 

rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wymagania ogólne 

dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu 

tj. : dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni matematyczno - przyrodniczych 

umożliwiających praktyczne eksperymentowanie połączone z wykorzystaniem 

technologii informatycznej do siedziby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia 

Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole odbywała się w obecności wyznaczonej 

osoby po stronie Zamawiającego. 2) Wszystkie elementy dostarczonego sprzętu 

muszą spełniać łącznie następujące kryteria:  być fabrycznie nowe (nie używane 

czy powystawowe),  być trwałe, kompletne, wzajemnie dopasowane, łatwe w 

obsłudze  zapewniać praktyczną realizację, a nie symulację, doświadczeń 

tradycyjnych i wspieranych komputerowo, wynikających z opisu przedmiotu 

zamówienia,  nie mogą być refabrykowane,  nie mogą pochodzić z ekspozycji, 

 być pierwszej jakości,  być wprowadzone do obrotu,  odpowiadać 

obowiązującym normom,  posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa,  

być zgodne z zasadniczymi wymaganiami: tj. muszą posiadać deklarację zgodności 

wystawioną przez producenta lub jego umocowanego przedstawiciela i/ lub 

oznakowane znakiem CE.  posiadać odpowiednią funkcjonalność, tj. spełniać 

swoje przeznaczenie  być trwałe i estetyczne, np.: nie występują zarysowania, 

przebarwienia, pęknięcia ewentualnie inne uszkodzenia artykułu widoczne gołym 

okiem (odpowiednio do rodzaju artykułu), 3) Sprzęt powinien być dostarczony, 

wniesiony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (osobę wyznaczoną 

przez Wykonawcę i działającą w jego imieniu) przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu, 



w miejscu ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego i na życzenie 

Zamawiającego rozpakowany i uruchomiony przez Wykonawcę celem 

sprawdzenia poprawności działania w zakresie zgodnym z wymaganiami 

Zamawiającego. 4) Wykonawca elementy przedmiotu zamówienia dostarczy w 

oryginalnych opakowaniach producenta. 5) Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na równoważny lub o lepszych 

parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z 

produkcji lub nie jest dostępny z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 6) 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie (w formularzu rzeczowo-

cenowym) pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego 

faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w 

stanie stwierdzić czy zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia spełniają 

wymagania określone w specyfikacji. 7) Za dostarczone elementy przedmiotu 

zamówienia (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do 

czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez 

Zamawiającego. W przypadku elementów szklanych Wykonawca winien 

odpowiednio zabezpieczyć przedmiot dostawy, tzn. w sposób uniemożliwiający 

potłuczenie się w/w elementów i odpowiednio oznakować opakowania (np. 

ostrożnie szkło). 8) Po dostawie i sprawdzeniu przedmiotu zamówienia pod 

względem jego zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

zostanie sporządzony protokół odbioru, którego data wykonania oznacza odbiór 

końcowy realizacji zadania oraz początek okresu gwarancji. Protokół sporządza się 

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron po jednym 

egzemplarzu. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie wykonanej dostawy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia 100% dostarczonego przedmiotu 

zamówienia pod względem jego zgodności ze specyfikacją oraz przedstawioną 

ofertą w obecności Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

Sprawdzenie odbywać się będzie przy dostawie w miejscu, do którego Wykonawca 

jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia. 9) Wykonawca zobowiązuje się do złożenia przy dostawie sprzętu 

dokumentacji w języku polskim, w tym: dokumentacji technicznej, instrukcji 



obsługi, deklaracji zgodności, certyfikatów/ zaświadczeń normami określonymi w 

opisie oferowanego urządzenia. 10) Wykonawca zapewni termin gwarancji 

minimum 24 miesiące. 

 

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6 

Dodatkowe kody CPV: 

 

 

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: 31 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części. 



2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 4. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 5. 

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 

ustawy Pzp. Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 8. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 9. Postępowanie prowadzone jest w języku 

polskim 10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 

w PLN. W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona 

ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP 

na dzień ogłoszenia postępowania. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku 

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 

pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalny Zespół Placówek 

Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel: +48774047531, fax: +48 

774047535, e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl Inspektorem ochrony danych 

osobowych w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji, ul. 

Głogowska27, 45-315 Opole jest Pan Artur Nowak, kontakt: 

anowak@rzpwe.opolskie.pl , +48774047540; Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzeniem 

dokumentacji księgowo-podatkowej, realizacją umowy z wybranym Wykonawcą, 

archiwizacją danych oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 



ust. 3 ustawy Pzp oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy 

powierzenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 

1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy; a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku 

zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku 

kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. 

Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one 

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

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować 

może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

Posiada Pani/Pan: a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, ich usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, c) 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie; 

Informacje dodatkowe 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

Wykonawca wraz z ofertą składa: 1.1 Aktualne na dzień składania ofert, 



oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 1.2 Pisemne (oryginał) zobowiązanie do oddania do dyspozycji 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – w przypadku polegania przez 

Wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów załącznik nr 6 do SIWZ. 2. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, 

w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3. Wykonawca załącza do oferty 

kalkulację - wypełniony formularz rzeczowo-cenowego – wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ (kalkulacja nie podlega uzupełnieniu). 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie; 

Informacje dodatkowe 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

Wykonawca wraz z ofertą składa: 1.1 Aktualne na dzień składania ofert, 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 1.2 Pisemne (oryginał) zobowiązanie do oddania do dyspozycji 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – w przypadku polegania przez 

Wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów załącznik nr 6 do SIWZ. 2. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie 



warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, 

w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3. Wykonawca załącza do oferty 

kalkulację - wypełniony formularz rzeczowo-cenowego – wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ (kalkulacja nie podlega uzupełnieniu). 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w 

przypadku wykazania się przez Wykonawcę, że w ramach wykonywanych dostaw, 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje: minimum 2 dostawy pomocy 

dydaktycznych, do pracowni szkolnych o wartości minimum 150 tys. brutto każda 

w części 1, o wartości minimum 4 tys. brutto każda w części 2 i o wartości 

minimum 40 tys. brutto każda w części 3. 

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: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

Wykonawca wraz z ofertą składa: 1.1 Aktualne na dzień składania ofert, 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 1.2 Pisemne (oryginał) zobowiązanie do oddania do dyspozycji 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – w przypadku polegania przez 

Wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów załącznik nr 6 do SIWZ. 2. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie 



warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, 

w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3. Wykonawca załącza do oferty 

kalkulację - wypełniony formularz rzeczowo-cenowego – wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ (kalkulacja nie podlega uzupełnieniu). 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 



Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, 

jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730), a Wykonawca wskaże w ofercie 

adres internetowy skąd Zamawiający ma go pobrać. 

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: 

Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na 

rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających 

czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 



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) 

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, 

w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.W terminie 2. 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

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: 

 

 

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: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów: 

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 



Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 



 

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: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 



Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 



umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści 

oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 1) 

Zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych jest możliwa 

wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu stron umowy. Zmiana ta 

nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych produktu. 2) 

Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest 

możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. 3) W przypadku wystąpienia siły 

wyższej możliwa jest, za zgodą obu Stron umowy zmiana postanowień umowy, w 

szczególności dotyczy to zmiany terminów wykonania zamówienia, uprawnienia 

Wykonawcy do odstąpienia od umowy lub jej części bez naliczania kar umownych, 

a także możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, czy zmiany 

dotyczącej przedmiotu zamówienia lub sposobu wykonania zamówienia. 4) W 

przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 

umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to 

jednak zgody obu Stron umowy. 5) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu 

Stron umowy, 6) Zmiana dotycząca miejsca realizacji dostawy jest możliwa 

wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy. 7) 



Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych 

omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub 

numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, 

przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; 2. Zmiany umowy, o których 

mowa w § 6 ust. 3 umowy, za wyjątkiem pkt 3, nie mogą powodować zwiększenia 

wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy. 3. W razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje 

się kar określonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. 

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: 07.01.2021, godzina: 12:00, 

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 

> język polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 



terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Zestaw klocków umożliwiający montaż 5 modeli robotów. 

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:Połączenie uniwersalnych 

klocków z zaawansowaną technologia, współpracujących z systemem Android oraz 

iOS. Pozwalają na tworzenie programów w środowisku mobilnym i przesyłanie ich 

do robota za pomocą technologii BT .Możliwość zbudowania 5 wielofunkcyjnych 

modeli. Zestaw zawiera: co najmniej 900 klocków, 4 średnie silniki, inteligentny 

element Hub ,kostka sterująca, dająca możliwość zgrania kilku programów 

przygotowanych wcześniej na komputerze, oraz możliwość sterowania za pomocą 

innych urządzeń . Posiada port SD do rozszerzenia pamięci (do 32 GB), oraz 6 

portów z automatycznym wykrywaniem wejścia/wyjścia. Posiada interaktywne, 

czujniki koloru, dotyku czujnik żyroskopowy, oraz ultradźwiękowy z kilkoma 

trybami pracy, instrukcję składania 5 modeli w języku polskim System operacyjny 

Zasilanie: akumulator, kompletne oprogramowanie darmowe i kompatybilne 

opierające się na systemie graficznym, bloczkowym LabVIEW. 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: 31 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 4. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 5. 

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 

ustawy Pzp. Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 8. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 9. Postępowanie prowadzone jest w języku 

polskim 10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 

w PLN. W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona 

ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP 

na dzień ogłoszenia postępowania. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku 



osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 

pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalny Zespół Placówek 

Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel: +48774047531, fax: +48 

774047535, e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl Inspektorem ochrony danych 

osobowych w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji, ul. 

Głogowska27, 45-315 Opole jest Pan Artur Nowak, kontakt: 

anowak@rzpwe.opolskie.pl , +48774047540; Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzeniem 

dokumentacji księgowo-podatkowej, realizacją umowy z wybranym Wykonawcą, 

archiwizacją danych oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy Pzp oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy 

powierzenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 

1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy; a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku 

zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku 

kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. 

Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one 

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

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować 

może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

Posiada Pani/Pan: a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, ich usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu 



i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, c) 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Część nr: 2 Nazwa: Pełny zestaw edukacyjny klocków do nauki programowania - 2szt. 

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:Edukacyjny pakiet 

zawierający 3 produkty które pozwolą na pełne wykorzystanie możliwości zestawu 

wersji edukacyjnej. 1. WERSJA EDUKACYJNA Zawartość zestawu: Min. 1 

inteligentna kostka EV3, Minimum trzy interaktywne silniki z wbudowanymi 

czujnikami obrotu, ultradźwiękowy czujnik odległości, czujnik światła / koloru, 

żyroskop z możliwością kumulacji kąta obrotu, dwa czujniki dotyku, dedykowany 

akumulator, kulka podporowa, kable połączeniowe, Instrukcję budowy robota 

mobilnego z modułami w języku polskim, Minimum 500 klocków pozwalających 

na budowę różnorodnych maszyn i konstrukcji. Zawartość zestawu ma na celu 

projektowanie i budowę programowalnych robotów z wykorzystaniem silników, 

czujników, przekładni, kół, osi i innych technicznych składników, rozumienie i 

interpretacja dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli 

trójwymiarowych, praca metodami inżynierskimi: budowa, testowanie, korekcja 

błędów, poprawa projektu, zdobywanie praktycznego doświadczenia z 

wykorzystaniem narzędzi matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości 

fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej, rozwój umiejętności 

komunikacyjnych, szczególnie w zakresie języka technicznego i słownictwa 

naukowego Oprogramowanie edukacyjne, graficzny język programowania 

powiązany z aplikacją. Działanie aplikacji jest oparte o używany w przemyśle i 

badaniach naukowych system LabVIEW firmy National Instruments. Częścią 

składową oprogramowania powinien być rozbudowany system akwizycji i analizy 



danych pomiarowych, stanowiący idealne narzędzie do wykorzystania podczas 

doświadczeń i eksperymentów. Możliwa jest również praca w trybie oscyloskopu, 

można też zaprogramować wartości progowe pomiarów, dla których urządzenie 

będzie wykonywało zadane czynności, np. wydawanie dźwięku po osiągnięciu 

założonej temperatury. Moduł analizy danych posiada wszystkie funkcje potrzebne 

w nowoczesnym laboratorium – pozwala przeprowadzać matematyczne i 

statystyczne operacje na danych pomiarowych, umożliwia wprowadzenie wartości 

przewidywanych przez uczniów, istnieje też opcja eksportu danych do dalszej 

obróbki w innych aplikacjach. Oprogramowanie jest darmowe i dystrybuowane 

drogą elektroniczną. 2. ZASILACZ Zasilacz prądu stałego min 10V włączamy do 

ładowania akumulatora – baterii który ma być będzie wbudowany do kostki. 

Będzie pozwalał na ładowanie baterii zarówno bez robota jak i również podczas 

używania zestawu. 3. DODATKOWY ZESTAW KLOCKÓW Zestaw powinien 

zawierać min 800 części i służy jako uzupełnienie do zestawu bazowego. Duża 

ilość elementów specjalnych, kół zębatych, przestrzennych części strukturalnych 

oraz t łączników, ramion i osi pozwalająca na budowę większych i bardziej 

zaawansowanych konstrukcji. 

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: 31 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 



cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 4. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 5. 

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 

ustawy Pzp. Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 8. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 9. Postępowanie prowadzone jest w języku 

polskim 10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 

w PLN. W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona 

ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP 

na dzień ogłoszenia postępowania. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku 

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 

pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalny Zespół Placówek 

Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel: +48774047531, fax: +48 

774047535, e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl Inspektorem ochrony danych 

osobowych w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji, ul. 

Głogowska27, 45-315 Opole jest Pan Artur Nowak, kontakt: 

anowak@rzpwe.opolskie.pl , +48774047540; Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z 



postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzeniem 

dokumentacji księgowo-podatkowej, realizacją umowy z wybranym Wykonawcą, 

archiwizacją danych oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy Pzp oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy 

powierzenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 

1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy; a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku 

zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku 

kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. 

Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one 

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

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować 

może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

Posiada Pani/Pan: a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, ich usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, c) 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Część nr: 3 Nazwa: Ozobot evo - 80szt. 

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:Ozobot- robot zabawka, 

ucząca programowania i myślenia algorytmicznego, komunikuje się za 

pośrednictwem Bluetooth zasięg minimum 10m,powinien być zdalnie 

kontrolowany przez bezpłatną aplikację na smartfony i tablety. Dokładne ruchy i 

zmiany w kolorach i dźwiękach można zapisać i dostosować do potrzeb małego 

robota. Ozobot powinien twórczo wprowadzać dzieci w świat robotyki, logicznego 

myślenia i programowania Powinien posiadać baterię wewnetrzną ładowana przez 

USB, czas trwania na jednym ładowaniu co najmniej jedną godzinę. Kompatybilny 

z iOS i Android. Programowanie powinno być przejrzyste wizualnie i intuicyjne. 

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: 31 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

termin dostawy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 4. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 5. 



Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 

ustawy Pzp. Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 8. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 9. Postępowanie prowadzone jest w języku 

polskim 10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 

w PLN. W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający dokona 

ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP 

na dzień ogłoszenia postępowania. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku 

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 

pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalny Zespół Placówek 

Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel: +48774047531, fax: +48 

774047535, e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl Inspektorem ochrony danych 

osobowych w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji, ul. 

Głogowska27, 45-315 Opole jest Pan Artur Nowak, kontakt: 

anowak@rzpwe.opolskie.pl , +48774047540; Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzeniem 

dokumentacji księgowo-podatkowej, realizacją umowy z wybranym Wykonawcą, 

archiwizacją danych oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy Pzp oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy 

powierzenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 

1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 



zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy; a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku 

zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku 

kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. 

Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one 

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

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować 

może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

Posiada Pani/Pan: a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, ich usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, c) 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 
 
 


