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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamawiaj ący: 

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Wi ęcka 
ul. Krakowska 30,  
43-190 Mikołów 
Telefon: 32 327 30 27 
www.zlobek.mikolow.eu 

        
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  
z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 907 z póżn.zm.), zwaną dalej ustawą. 

 
3. Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów plastycznych i biurowych do Żłobka 
Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie: 
  

Lp Artykuł Jedn. 
miary  

Ilość 

1 

papier z motywem  różowy; opakowanie 30 arkuszy po 10 różnych wzorów  
o gramaturze odpowiednio- 10 arkuszy min.   80 g/m2; 10 arkuszy- 
gramatura min 130 g/m2; 10 arkuszy - gramatura min.  270 g/m2;  
wym. min. 24 x 34 cm  

Opak. 2 

2 
papier z motywem romantyczny ; opakowanie 26 arkuszy po 13 różnych 
wzorów; o gramaturze odpowiednio- 13 arkuszy- gramatura min. 80 g/m2; 
13 arkuszy- gramatura min 270 g/m2; wym. min. 24 x 34 cm ;  

Opak. 2 

3 tektura w prążki; opakowanie 10 szt. ; wym. min. 25 x 35 cm ; gramatura 
min. 300 g/m2 Opak. 8 

4 tektura w kropki; opakowanie 10 szt.; wym. min. 25 x 35 cm ; gramatura 
min. 300 g/m2 Opak. 4 

5 papier dwustronny tęcza ; opakowanie 10 szt.; wym. min.  22,5 x 32 cm; 
gramatura  min. 200 g/m2 Opak. 10 

6 papier brokat;  opakowanie 10 arkuszy ;wym. min. 23 x 33 cm; gramatura 
min. 70 g/m2 Opak. 8 

7 papier transparentny ogród ; opakowanie 5 arkuszy ;wym. min. 23 x 33 cm 
gramatura min. 115 g/m2 Opak. 2 

8 kolorowe papiery z różnymi wzorami odpowiednimi dla dzieci ; opakowanie 
50 arkuszy ;wym. min.15 x 15 cm ; gramatura min. 80 g/m2 Opak. 2 

9 tektura zoo z motywami zwierząt. ; opakowanie 9 szt. ;wym. min. 25 x 35 cm 
; gramatura min. 300 g/m2 Opak. 4 

10 papierowe zwierzęta ; opakowanie 40 szt. po 8 różnych wzorów ; wym.  min. 
21,6 x 27,9 cm Opak. 2 

11 
papier wycinankowy kolorowy nabłyszczany ; opakowanie 200 arkuszy po 
10 kolorów ; gramatura min. 115 g/m2 Opak. 1 

12 brystol ; opakowanie 10 arkuszy po 10 kolorów ; wym. min. 50 x 70 cm 
gramatura min. 300 g/m2 Opak. 4 
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13 
bibuła kolorowa (czerwony, żółty, zielony, fioletowy, niebieski, 
pomarańczowy, czarny, biały)  karbowana , opakowanie 15 szt., wym. min. 
200 x 50 cm  

Opak. 8 

14 bibuła karbowana  tęczowa opakowanie 10 szt. ; wym. min. 200 x 50 cm Opak. 1 

15 krepina kropki opakowanie 10 rolek ;wym.  min.200 x 50 cm Opak. 2 

16 krepina paski  opakowanie 10 rolek ; wym. min. 200 x 50 cm Opak. 2 

17 krepina metalizowana  ; opakowanie 18 arkuszy po 6 kolorów wym. min. 70 
x 50 cm Opak. 1 

18 krepina w paski i prążki  opakowanie 8 rolek ; wym. min.  
250 x 50 cm Opak. 1 

19 krepina zebra ;1 rolka ;wym.  min. 200 x 50 cm rolka 2 

20 krepina tygrys ; 1 rolka ; wym. min. 200 x 50 cm rolka 2 

21 krepina pantera ; 1 rolka ; wym. min.200 x 50 cm rolka 2 

22 zeszyt kartonów hologramowych ;8 kolorów ; format: B4 ; gramatura min. 
250 g/m2 Szt. 6 

23 
zeszyt papierów z brokatem ; 8 kolorów ; format: B4; gramatura min. 150 
g/m3 
 

Szt. 2 

24 bibuła mix kolorów (czerwony, żółty, zielony, fioletowy, niebieski, 
pomarańczowy, czarny, biały)  ; opakowanie 20 arkuszy ;format: B3  

Opak. 8 

25 bibuła mix kolorów (czerwony, żółty, zielony, fioletowy, niebieski, 
pomarańczowy, czarny, biały)  ; opakowanie 20 arkuszy; format: C4 Opak. 4 

26 papier do składania zielony opakowanie 50 arkuszy po 5 wzorów, wym. min.  
20x20cm , gramatura min. 80g/m2 Opak. 1 

27 papier do składania różowy opakowanie 50 arkuszy po 5 wzorów, wym. min. 
20x20cm , gramatura min. 80g/m2 Opak. 2 

28 

papier do składania mieniące się kolory, kwadraty do składania form 
płaskich i przestrzennych  np. zwierzęta, kompozycje kwiatowe, pudełka; 
opakowanie 50 szt. ; wym. min. 14 x 14 cm; 
gramatura min. 75 g/m 

Opak. 2 

29 plastelina 18 kolorów nie klejąca się do rąk, nadająca się do wielokrotnego 
użytku  Szt. 3 

30 oczka  małe ( plastikowe) z czarnymi źrenicami. ; 10 g ; średnica  od 0,5 cm 
do 1cm Szt. 2 

31 naklejki ( papierowe) oczka ; opakowanie 2000 szt. ;wym. od 1,3 do 1,8 cm Opak. 2 

32 klej w sztyfcie opakowanie 25 szt. ;  poj.9g Opak. 2 

33 klej płynny  w plastikowej butelce. poj.1000 g Butelka 6 

34 nożyczki długość  21 cm Szt. 10 

35 
nożyczki dla dzieci, umożliwiają przecinanie papieru  nadając krawędzi 
ozdobny wzór, nadające się dla  dzieci lewo- i praworęcznych ; opakowanie 
3 szt. ; długość  13,5 cm 

Opak. 2 
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36 pędzle okrągłe i płaskie z naturalnego włosia w wielu rozmiarach ; 
opakowanie: 10 szt. pędzli płaskich i 15 szt. pędzli okrągłych Opak. 5 

37 farby plakatowe opakowanie 12 kolorów , pojemność 20 ml Opak. 2 

38 pędzle z okrągłą gałką  ; okrągły trzonek; długość 10 cm Szt. 6 

39 pędzle małe mix różne rodzaje ; opakowanie 8 szt. ;szerokość gąbki 2,5 cm Opak. 2 

40 
kredki do twarzy ; bardzo miękkie ołówki kosmetyczne stworzone specjalnie 
do rysowania po skórze; gruby rysik o średnicy min. 6,25 mm, niełamliwy; 
łatwo zmywalny, bez substancji toksycznych;  opakowanie 6 kolorów 

Opak. 9 

41 kolorowe oczka ( plastikowe)   z różnokolorowymi powiekami ; różne 
rozmiary ; 18 g Opak. 4 

42 farby akwarelowe ;12 kolorów ;z pędzelkiem o dł. 16 cm Szt. 10 

43 akwarele w pudełku plastikowym  12 wkładów (każdy można wyjąć z 
pudełka) ; 1 tuba białego cynku ; pędzel do malowania Opak. 2 

44 
pojemnik drewniany na przybory z aplikacją dekoracyjną ;  
1 szt. ; wym. 6,7 x 6,7 x 10,5 cm Szt. 4 

45 paletka do farb wykonana z tworzywa sztucznego ; wym. ok. 25 cm Szt. 6 

46 tempera żółta farba na bazie wody ,łatwo zmywalna,  łatwo spieralna, łatwo 
rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; butelka 1000 ml 

butelka 5 

47 
tempera pomarańczowa farba na bazie wody , łatwo zmywalna, łatwo 
spieralna , łatwo rozprowadzająca się   
i dobrze kryjąca ; butelka 1000 ml 

butelka 4 

48 tempera różowa farba na bazie wody , łatwo zmywalna, łatwo spieralna, 
łatwo rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; butelka 1000 ml butelka 4 

49 tempera fioletowa farba na bazie wody , łatwo zmywalna, łatwo spieralna , 
łatwo rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; butelka 1000 ml butelka 4 

50 tempera niebieska farba na bazie wody , łatwo zmywalna, łatwo spieralna , 
łatwo rozprowadzająca się i dobrze kryjąca ; butelka 1000 ml 

butelka 5 

51 tempera turkusowa farba na bazie wody , łatwo zmywalna, łatwo spieralna , 
łatwo rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; butelka 1000 ml butelka 2 

52 
tempera jasnozielona farba na bazie wody , łatwo zmywalna, łatwo spieralna 
, łatwo rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; butelka 1000 ml butelka 2 
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53 
tempera zielona farba na bazie wody , łatwo zmywalna, łatwo spieralna , 
łatwo rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; pojemnik  min. 1000 ml butelka 5 

54 tempera biała farba na bazie wody , łatwo zmywalna, łatwo spieralna , łatwo 
rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; butelka 1000 ml 

butelka 1 

55 
tempera ciemnoczerwona farba na bazie wody , łatwo zmywalna, łatwo 
spieralna , łatwo rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; butelka 1000 ml butelka 5 

56 tempera brązowa farba na bazie wody , łatwo zmywalna, łatwo spieralna , 
łatwo rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; butelka 1000 ml butelka 5 

57 
tempera pastelowa żółta farba na bazie wody , łatwo zmywalna, łatwo 
spieralna , łatwo rozprowadzająca się   
i dobrze kryjąca ; butelka 500 ml 

butelka 3 

58 
tempera pastelowa pomarańczowa farba na bazie wody , łatwo zmywalna, 
łatwo spieralna  , łatwo rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; butelka 500 
ml 

butelka 3 

59 tempera pastelowa różowa farba na bazie wody łatwo zmywalna, łatwo 
spieralna, łatwo rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; butelka 500 ml butelka 3 

60 tempera pastelowa fioletowa farba na bazie wody łatwo zmywalna, łatwo 
spieralna , łatwo rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; butelka 500 ml 

butelka 3 

61 tempera pastelowa niebieska farba na bazie wody łatwo zmywalna, łatwo 
spieralna , łatwo rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; butelka 500 ml butelka 3 

62 tempera pastelowa pistacjowa farba na bazie wody , łatwo zmywalna, łatwo 
spieralna, łatwo rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; butelka 500 ml butelka 3 

63 
tempera w tubie złota farba na bazie wody , łatwo zmywalna, łatwo 
spieralna,  łatwo rozprowadzająca się  i dobrze kryjąca ; tuba 250 ml tuba 1 

64 tempera w tubie srebrna farba na bazie wody , łatwo zmywalna, łatwo 
spieralna , łatwo rozprowadzająca się i dobrze kryjąca ; tuba 250 ml tuba 1 

65 kredki ołówkowe  tzw. zestaw stolikowy ; 10 kolorów po 6 sztuk ; w 
drewnianym pudełku ;  długość 12 cm ;  średnica rysika 0,5 cm zestaw 3 

66 kredki woskowe o mocnych i intensywnych kolorach; w zestawie 12 kolorów 
;  długość 10 cm ;  grubość 1,5 cm  zestaw 4 

67 
pastele suche kolory pasteli można łatwo ze sobą mieszać, stosować na 
mokro i na sucho, a także łączyć z innymi technikami ; w zestawie 24 szt. ;  
wym. 1 x 1 x 6,6 cm  

zestaw 3 



Projekt współfinansowany przez Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch - edycja 2015” 

 
 

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie 
 

PN-7/2015                  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 
 
 
 

 

 

5

68 

mazaki  opakowanie 12 kolorów - dwustronne ; dwie nylonowe końcówki  
o grubości pisania 1 i 4 mm; końcówka wyposażona  
w blokadę nie ma możliwości wciśnięcia jej do środka; tusz na bazie wody 
jest łatwy do usunięcia ze skóry lub tkaniny za pomocą samej wody; 
bezpieczna wentylowana zatyczka  

Opak. 14 

69 Długopis żelowy pastelowy  opakowanie 10 szt. ; długość 10 cm ; średnica  
końcówki min 0,1 cm Opak. 2 

70 Długopis żelowy brokatowy opakowanie 10 szt. długość 10 cm ; średnica  
końcówki min 0,1 cm Opak. 1 

71 żel spiralny brokatowy opakowanie 6 szt. ; pojemność min. 10 ml Opak. 6 

72 żel spiralny neonowy opakowanie 6 szt. ; pojemność 10,5 ml Opak. 4 

73 żel spiralny perłowy opakowanie 6 szt. ; pojemność 10,5 ml Opak. 4 

74 sizal niebieski w rolkach; wym. 45 x 200 cm ; gramatura min 135 g/m2 rolka 1 

75 sizal czerwony w rolkach wym. 45 x 200 cm ; gramatura min135 g/m2 rolka 1 

76 sizal zielony w rolkach wym. 45 x 200 cm ; gramatura min. 135 g/m2 rolka 1 

77 sizal brązowy w rolkach wym. 45 x 200 cm ; gramatura min 135 g/m2 rolka 1 

78 sizal żółty w rolkach wym. 45 x 200 cm ; gramatura min 135 g/m2 rolka 1 

79 sizal motek  zielony szt. 50 g Szt. 2 

80 sizal motek niebieski szt. 50 g Szt. 2 

81 sizal motek żółty szt. 50 g Szt. 2 

82 sizal motek  czerwony szt. 50 g Szt. 2 

83 
papierowe paski cienkie do drobnych splotów, uzyskiwanych metodą 
przeplatanki na kartkach, zwijania listków; opakowanie  400 szt.; wym. 16 x 
0,3 cm 

Opak. 2 

84 
paski średnie do grubszych splotów, uzyskiwanych metodą przeplatanki na 
kartkach, zwijania gwiazdek; opakowanie  
100 szt. ; wym. 35 x 1 cm 

Opak. 2 

85 nawijak do quillingu,  metalowe narzędzie do nawijania pasków 
kartonowych;  długość  5,5 cm 

Szt. 1 

86 nawijak długi do quillingu , metalowe narzędzie do nawijania pasków 
kartonowych; długość  6,5 cm Szt. 1 

87 
dziurkacz duży serce nadają się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej; wym. elem. wyciętego min. 2,5 cm maks 5 cm;  Szt. 2 
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88 dziurkacz duży kwiatek, nadają się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej; wym. elem. wyciętego min. 2,5 cm maks 5 cm; Szt. 2 

89 
dziurkacz średni słońce, , nadają się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej; wym. elem. wyciętego min. 2,5 cm maks 5 cm; Szt. 1 

90 dziurkacz średni tulipan, , nadają się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej;  wym. elem. wyciętego min. 2,5 cm maks 5 cm; Szt. 1 

91 
dziurkacz średni śnieg, nadają się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej; wym. elem. wyciętego min. 2,5 cm maks 5 cm; Szt. 1 

92 dziurkacz mały miś metalowy wym. elem. wyciętego min. 2,5 cm maks 5 cm; Szt. 1 

93 dziurkacz mały ptak metalowy; wym. elem. wyciętego min. 2,5 cm maks 5 
cm; Szt. 1 

94 
dziurkacz biurowy metalowy, z pojemnikiem na „śmieci”; przecina 
jednorazowo 10 kartek ; 
 

Szt. 1 

95 ołówki grafitowe trójkątne ; w opakowaniu 25 szt. ;długość  17,5 cm Opak. 2 

96 tasiemki samoprzylepne ; w zestawie 5 motywów np. serduszka , kropki , 
kratka, różnej szerokości; długość tasiemki ok. 150 cm Zestaw 1 

97 
tasiemki serduszka; w zestawie 4 tasiemki samoprzylepne; łatwo przyklejają 
się do różnych powierzchni ;długość 10 m ; 3 szt. o szer. 15 mm i 1szt. o 
szer. 5 mm 

Zestaw 1 

98 
tasiemki święta Boże Narodzenie , Wielkanoc ; w  zestawie 4 tasiemki 
samoprzylepne; łatwo przyklejają się do różnych powierzchni; długość  10 m 
; 3 szt. o szer. 15 mm i 1 szt. o szer. 5 mm 

Zestaw 1 

99 sznurek do nawlekania srebrny 20 m Szt. 2 

100 sznurek do nawlekania złoty 20 m Szt. 4 

101 piórka w opakowaniu około750 szt.; różne kolory ; waga 85 g Opak. 1 

102 piórka gęsie w opakowaniu około 145 szt. ; różne kolory; długość  od 10 do 
15 cm ; waga 28 g 

Opak. 1 

103 rafia naturalna żółta 1 szt. -50 g Szt. 2 
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104 rafia naturalna czerwona 1 szt. - 50 g Szt. 2 

105 rafia naturalna zielona 1 szt. - 50 g Szt. 2 

106 gumki do ścierania w zestawie 24 szt. Zestaw 1 

107 
teczka z gumką lakierowana ,jednokolorowa, kartonowa formatu A4; 
wykonana z grubego, barwionego i lakierowanego z jednej strony kartonu o 
gramaturze min. 350g/m2; zamykana na gumką;  

Szt. 35 

108 
kostka papierowa klejona prosta ;karteczki koloru białego  
w  ilości: 400 szt ;wielkość: 85 x 85 mm  Szt.  25 

109 zakreślacz w zestawie 4 kolory żółty , pomarańczowy, zielony, różowy zestaw 7 

110 taśma dwustronna ; szerokość 3,8 cm ; długość 10 m Szt. 5 

111 Zszywacz, zszywa jednorazowo min. 10 kartek ;  Szt. 2 

112 pompka do balonów; wym. 29 x 5 cm Szt. 2 

113 balony opakowanie 100 szt.;  śr. około 20 cm Opak. 5 

114 balony z pompką ,podłużne, cienkie balony w różnych kolorach , do robienia 
zwierząt w opakowaniu 10 szt  ; długość balonu min 140 cm ;  Opak. 4 

115 balony w gwiazdki z nadrukiem w różnych kolorach;  
w opakowaniu 5 szt. o średnicy 30 cm Opak. 4 

116 balony w grochy z nadrukiem w różnych kolorach ;  
w opak. 5 szt. o średnicy 30 cm Opak. 10 

117 balony z uśmiechem z nadrukiem w różnych kolorach ;  
w opak. 5 szt. o średnicy 30 cm Opak. 10 

118 
stemple zwierzątka zoo ; zestaw zawiera 9 stempli z różnymi zwierzętami ;  
wym. Max 3 x max 3 x max 2 cm zwierzęta zoo np: hipcio, kangur, lew, 
tygrys, zebra, żółw, małpka, żyrafa, słoń  

Zest. 1 

119 
stemple zwierzątka ; kolorowe, drewniane figurki, które w podstawie mają 
ukryty stempelek. ; w zestawie 5 szt.: np. miś, myszka, biedronka, żaba, 
kotek;  wys. Max 6 cm ; śr. stempelka max 4 cm  

Zest. 1 

120 stemple o tematyce Boże Narodzenie z drewnianym trzonkiem; w zestawie 
15 szt. i 2 gąbki  ; wym. 2 x 2 x 2 cm    Zest. 1 

121 poduszka do stempli;  wym. 7 x 11 cm    Szt. 3 

122 

tusz niebieski , szybkoschnący, nadaje się do papierów chłonnych,  , 
pozwala na dobre odbijanie bardzo szczegółowych wzorów;  niekryjący, 
pozwala na „warstwowanie” odbitych stemplami wzorów;  
buteleczka o  pojemności 50 ml 

Szt. 4 

123 

tusz czerwony , szybkoschnący, nadaje się do papierów chłonnych, pozwala 
na dobre odbijanie bardzo szczegółowych wzorów;  nie kryjący, pozwala na 
„warstwowanie” odbitych stemplami wzorów;  
buteleczka o  pojemności 50 ml 

Szt. 7 
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124 

tusz zielony , szybkoschnący, nadaje się do papierów chłonnych,  pozwala 
na dobre odbijanie bardzo szczegółowych wzorów;  niekryjący, pozwala na 
„warstwowanie” odbitych stemplami wzorów;  
buteleczka o  pojemności 50 ml 

Szt. 2 

125 

tusz czarny , szybkoschnący, nadaje się do papierów chłonnych,   pozwala 
na dobre odbijanie bardzo szczegółowych wzorów;  niekryjący, pozwala na 
„warstwowanie” odbitych stemplami wzorów;  
buteleczka o  pojemności 50 ml 

Szt. 5 

126 
korektor w taśmie papierowej; przeźroczysta obudowa, umożliwiająca 
kontrolę zużycia taśmy;  wymiary taśmy: szerokość 5mm x długość 5m Szt. 10 

127 temperówka metalowa z podwójnym ostrzem Szt. 10 

128 ołówki ; klejony grafit ; profil sześciokątny; z gumką ;wymiary: średnica 7 
mm ;długość 174 mm  ; miękki  HB = 2 ½ Szt. 50 

129 

gumki recepturki wykonane z materiału o zwiększonej domieszce kauczuku 
(80%); wielokolorowe ;wytrzymałe  
i elastyczne ;średnica: 60 mm ;  opakowania: 0,5 kg  ilość gumek: 1450 (+/- 
2%) 

 

Opak. 2 

130 rozszywacz  do wszystkich typów zszywek Szt. 3 

131 segregator A4 grzbiet 7 cm ; wzmocniony otwór na grzbiecie, otwory na 
mechanizm stabilizują segregator;  dwustronna wymienna etykieta.  Szt. 10 

132 segregator grzbiet 5 cm tylko, format A4, z okuciami, okładki powlekane 
ekologiczną, groszkową folią PP  Szt. 10 

133 
skoroszyt na dziurkowane kartki A4 , okładki sztywne , górna przezroczysta; 
wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisu ; z boczną perforacją 
umożliwiającą wpięcie do segregatora 

Szt. 10 

134 
taśma dokumentowa , matowa wierzchnia strona umożliwiająca pisanie po 
niej np. markerem Szt. 3 

135 taśma przezroczysta samoprzylepna szer.18 mm  szt. 30 

136 taśma przezroczysta samoprzylepna szer.24 mm  Szt. 30 

137 papier ksero A4 80G/m2  mix kolorów pastelowych  
opakowanie 5 kolorów po 100 szt.= 500 szt. Opak. 4 

138 papier ksero A4 80G/m2  mix kolorów intensywnych  
opakowanie 5 kolorów po 100 szt.= 500 szt. Opak. 4 

139 papier ksero A3 80G/m2  mix kolorów intensywnych 
opakowanie 5 kolorów po 100 szt.= 500 szt. Opak. 2 
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140 
marker czarny gruby   z okrągłą końcówką o grubości 1,5-3mm. 
szybkoschnący, niebrudzący i odporny na działanie światła oraz wody, bez 
dodatku toluenu i ksylenu. 

Szt. 10 

141 
marker czarny cienki z okrągłą końcówką o grubości 0,6 mm. 
szybkoschnący, niebrudzący i odporny na działanie światła oraz wody,  bez 
dodatku toluenu i ksylenu. 

Szt. 10 

142 

marker czarny do opisywania tkanin  w aluminiowej obudowie, z okrągłą 
końcówką o grubości ok. 1 mm ;  wykonane napisy utrwalają się w czasie 
prasowania i są odporne na pranie 
 

Szt. 2 

143 
marker uniwersalny do pisania po każdej gładkiej powierzchni ; 
niezmywalny; z okrągłą końcówką o grubości ok. 1 mm 
 

Szt. 4 

144 zeszyt A4 96 - kartkowy w twardej, lakierowanej oprawie; grzbiet szyty, 
kratka  Szt. 20 

145 zeszyt A5 60 - kartkowy w laminowanej oprawie ; kratka Szt. 20 

146 długopis, uchwyt antypoślizgowy  z wymiennym wkładem niebieski Szt. 30 

147 długopis, uchwyt antypoślizgowy  z wymiennym wkładem czarny Szt. 10 

148 długopis, uchwyt antypoślizgowy  z wymiennym wkładem zielony Szt. 10 

149 długopis , uchwyt antypoślizgowy  z wymiennym wkładem czerwony Szt. 10 

150 folia laminacyjna , błyszcząca , zaokrąglone brzegi A4 100 micron 
opakowanie 100 szt. Opak. 2 

151 folia laminacyjna , błyszcząca , zaokrąglone brzegi A3 100 micron  
opakowanie 100 szt. Opak. 2 

152 

kalkulator ; wyświetlacz 14 pozycji ;-podwójne zasilanie obliczenia 
podatkowe ; obliczanie marży ; klawisz podwójnego zera klawisz zmiany 
znaku +/-  ; funkcja zaokrąglania wyników obliczenia z użyciem pamięci Szt. 2 

153 
druk Raport Kasowy ; format A-5; papier samokopiujący; oprawa:  bloczek 
80 kartek Szt. 3 

154 
druk Karta urlopowa format: A6 ;oprawa: bloczek 80 kartek; druk: 
jednostronny 
 

Szt. 10 

 
 

CPV:30.19.00.00-7 różny sprzęt i artykuły biurowe 
 30.19.20.00-1 wyroby biurowe  

 
4. Oferty cz ęściowe i podwykonawcy: 

Nie dopuszcza się częściowego składanie ofert.   
Dopuszcza się możliwość  zatrudnienia podwykonawców. 

 
5. Przewidywane zamówienia uzupełniaj ące:  

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 
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6. Oferty wariantowe: 

Nie dopuszcza się ofert wariantowych. 
 
7. Termin wykonania zamówienia:   

Termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert: 
Maksymalny nieprzekraczalny termin do: 7 dni od daty podpisania umowy. 

 
8. Warunki udziału  w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków przez wykonawców:  
8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy: 

8.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia  - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku 
8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia -  zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku; 
8.1.4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania 

zamówienia -  zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. 
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy. 

Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę 
wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.  

 
9. Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania  warunków udziału w post ępowaniu: 
9.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków podmiotowych wymienionych w pkt 8.1 siwz 

wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu (wg zał. Nr 2 do siwz). 

9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 8.2 siwz wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć: 
9.2.1.  Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 

24 ust. 1 cyt. ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców powyższe dokumenty składa każdy z 
wykonawców (wg zał. Nr 2 do siwz). 

9.3. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. Nr 2 do siwz). 

9.4.Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 3 do siwz). 

 
UWAGA: 
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   
 
10. Sposób porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń i 
dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania si ę z wykonawcami: 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą drogą 
elektroniczną lub pisemnie. 
Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania korespondencji. 
Korespondencję elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail: zlobek@mikolow.pl 
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod 
rygorem uznania jej za nie doręczoną. 
 
Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail 
wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją „żądaj potwierdzenia przeczytania” dla wszystkich 
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wysyłanych wiadomości. Konsekwencje niedbałego, nieczytelnego lub błędnego podania adresu 
przez wykonawcę w swojej ofercie obciążają wyłącznie wykonawcę. 
Zamawiający jak i wykonawca  mają prawo przekazywać korespondencję przy użyciu dowolnego 
środka (mail, pisemnie), wskazanego przez zamawiającego w siwz,  a przez wykonawcę w ofercie. 
Osoba upoważniona -  Barbara Filipowicz.  

 
11. Wymagania dotycz ące wadium: 

Zamawiający nie wymaga wadium. 
 
12. Termin zwi ązania ofert ą: 

30 dni od  terminu składania ofert.  
 
13. Sposób przygotowania oferty: 

13.1 Oferta winna składać się z: 
- formularza oferty (Zał. nr 1)  
- Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania (Zał. Nr 2 do siwz) oraz 
dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz. 
- Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej (zał. nr 3 do siwz). 
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym.  
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do 
występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. 
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich 
wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik, o ile z umowy spółki nie wynika prawo 
jednoosobowej reprezentacji spółki. 
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania 
wykonawców w postępowaniu. 
Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków  wykonawcy, pod 
warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego. 
Wszystkie ceny powinny być podane w PLN cyfrowo z dokładnością do 1 grosza. 
Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości 
dekompletacji  oferty. 
 
Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron. 
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:  
Zakup i dostawa artykułów plastycznych i biurowych dla Żłobka Miejskiego im. Tadeusza 
Więcka w Mikołowie 
 PN-7/2015 
Nie otwierać przed 20.10.2015 r., godz. 10.15.” 
Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy. 

 
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

Oferty należy składać na adres  
Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Wi ęcka 
ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów 
I piętro pokój nr 6 
nie później niż do dnia 20.10.2015 r. do godz. 10.00  w przypadku przesyłek pocztowych należy je 
nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu.  
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2015 r., o godz. 10.15  w siedzibie Zamawiającego 
Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Wi ęcka 
ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów 
 I piętro pokój nr 5 
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15. Opis sposobu obliczenia ceny: 
Dla każdej pozycji w formularzu oferty należy podać ceny jednostkowe brutto, wymnożyć przez ilości 
i wyliczyć sumę iloczynów jako cenę oferty „Razem”. 
W cenach jednostkowych należy ująć wszystkie koszty niezbędne dla realizacji dostawy, w 
szczególności koszty transportu, wniesienia do siedziby zamawiającego. 
 
Za inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty zamawiający uzna tylko te omyłki, które jest w stanie poprawić w oparciu o informacje 
przedstawione w ofercie i skutkujące zmianą ceny oferty, która nie przekracza 5% pierwotnej ceny 
brutto podanej w ofercie. 

 
16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert: 

Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.  
Kryteria oceny ofert: 
16.1. Cena - 97% 
16.2. Termin realizacji dostawy liczony od dnia zawarcia umowy- 3 pkt: 

7 dni- 0 pkt 
6 - 5 dni - 1 pkt 
4 - 3 dni - 2 pkt 
Poniżej 2 dni- 3 pkt 

 
 

Punktacja wg wzoru: 
   CN                                      
---------------    x  97 + ilość punktów za czas realizacji dostawy   =...............punktów 
    CO                                     
*  wyjaśnienia: CN  - cena  z oferty najkorzystniejszej pod względem ceny 
                      CO  - cena z oferty badanej  

 
Jeżeli wykonawca zadeklaruje termin krótszy niż 2 dni to otrzyma 3 pkt. 
Jeżeli wykonawca zadeklaruje termin dłuższy niż 7 dni lub gdy Wykonawca nie wskaże żadnego 
terminu, to zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści siwz i ofertę odrzuci. 
Termin należy podawać w pełnych dniach.  
 
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

 
17. Formalno ści po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 

O wyborze oferty powiadomieni będą  niezwłocznie wszyscy wykonawcy.  
Jednocześnie wyniki zostaną  umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na 
stronie internetowej Zamawiającego  www.zlobek.mikolow.eu i www.bip.mikolow.eu. 
W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania wykonawca 
zostanie zaproszony przez zamawiającego do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy na 
warunkach podanych w załączonym wzorze umowy.  
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.  94 ust. 2 pkt. 1a i 3a cyt. ustawy 
umowa  może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w   art. 94 ust 1 cyt. ustawy. 
Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki pocztowej. 
Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, 
którzy przedstawili ofertę wspólną.  

 
18. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
  
19. Wzór umowy: 

Wzór umowy stanowi zał.  do niniejszej specyfikacji. 
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20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku post ępowania o 

udzielenie zamówienia : 
Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 
ustawy. 
Zgodnie z przepisem art. 180  ust. 2  cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego.    
 

21. Postanowienia ko ńcowe: 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo 
zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego. 


