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ROZDZIAŁ I – Instrukcja dla Wykonawcy

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja  Kopernika w Głogowie
ul. Daszyńskiego 15, 67-200 Głogów

           tel.   (076)72 86 530, fax: (076) 72 86 531

2. Tryb udzielania zamówienia.

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH – 
stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 
2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  ze  zm.).  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 
ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, stronie internetowej Zamawiającego 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

      Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
      (SIWZ):

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 ze zm.) 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz. U. z 2006 r. nr 87, poz. 605 ze zm)

3)  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. z dnia 27 
grudnia 2007 r. Nr 241, poz. 1762).

UWAGA 
W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania 
na  stronie  internetowej  Zamawiającego  www.lo2.pl ponieważ  Zamawiający  na  tej  stronie 
zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje, w szczególności:
a) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu,
b) pytania  dotyczące  wyjaśnień  treści  SIWZ  oraz  udzielone  przez  Zamawiającego 

odpowiedzi,
c) modyfikacje treści SIWZ,
d) kopie  protestów  dotyczących  informacji  zawartych  w  ogłoszeniu  o  wszczęciu 

postępowania lub treści SIWZ.
Ryzyko złożenia oferty niezgodnej z wymogami, jakie postawił Zamawiający w treści SIWZ, 
jest wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot  zamówienia  dotyczy  dostawy  książek  i  podręczników  szkolnych  oraz 
materiałów edukacyjnych na płytach CD i DVD do zajęć realizowanych w Projekcie pn. 

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Równe  szanse  dla  wszystkich  w  roku  szkolnym  2009/2010  w  II  Liceum 
Ogólnokształcącym im. Daszyńskiego w Głogowie, Nr projektu: WND-PO KL.09.01.02-
02-506/08 współfinansowanego ze  środków Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

2. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa:
− szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ,
−projekt umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

Kod CPV 22101000 – 1 – Drukowane książki, broszury, ulotki
22110000 – 4    – Drukowane książki
22111000 – 1    – Podręczniki szkolne

              22114000-2      - Słowniki, mapy i inne książki
              32353000-2      – Nagrania dźwiękowe

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  zamówienia  z  należytą  starannością, 
zgodnie  ze  szczegółowym opisem przedmiotu  zamówienia  i   postanowieniami  projektu 
umowy. 

4. Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  towar  spełniający  wymogi  techniczno-
wydawnicze i ilościowe określone odrębnie w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający żąda 
dostawy  zgodnej  pod  względem  jakości  i  zgodnej  z  obowiązującymi  na  rynku 
wydawniczym  standardami,  bez  wad  i  pomyłek  wydawcy,  a  także  uszkodzeń 
mechanicznych. Zamawiający zastrzega sobie, że w razie uchybień i braków, np. brak stron 
w  dostarczonych  książkach,  puste  strony,  itp.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  jak 
najszybszej  wymiany  wadliwego  towaru  na  towar  pełnowartościowy  bez  zmiany  cen, 
nawet w wypadku wydań nowszych. 

5. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  towaru  na  własny  koszt  do  siedziby 
Zamawiającego:  Głogów,  ul.  Ignacego   Daszyńskiego  15,  w  uzgodnionym  z 
Zamawiającym  terminie  oraz  rozładowania  go  i  ustawienia  we   wskazanych  przez 
Zamawiającego  pomieszczeniach.  Dostawa/dostawy   odbędzie/odbywać   się  będą  w 
godzinach od  8.00 do 14:00.

6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych

4. Termin wykonania zamówienia:

− rozpoczęcie – 1 dzień od dnia zawarcia umowy
− zakończenie – 21 dni od dnia zawarcia umowy

5. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (. Dz.U. z 2007r nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), tj.:
2. nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

podstawie  art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 
1655 ze  zm.). 

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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3. wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie co najmniej 2 dostaw  książek lub innych materiałów edukacyjnych 
objętych przedmiotem zamówienia, o wartości łącznej nie mniejszej niż 60  000 zł brutto.

Ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  dokonana  zostanie  wg  formuły 
„spełnia  –  nie  spełnia”  na  podstawie  dostarczonych  oświadczeń  i  dokumentów. Z treści 
załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww warunki Wykonawca 
spełnił.

6.   Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie  spełnienia  warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2. Aktualne  zaświadczenie  właściwego  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  oraz  właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego,  potwierdzające  odpowiednio,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że 
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. wykaz  wykonanych  dostaw  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  dniem  wszczęcia 
postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym 
przedmiot  zamówienia,  z podaniem ich wartości,  przedmiotu,  daty i miejsca wykonania 
oraz odbiorców, a także załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały 
wykonane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ,

4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  –  Prawo zamówień 
publicznych – załącznik nr 5 do SIWZ,

        Wykonawcy mogą wspólnie  ubiegać się o udzielenie  zamówienia.  W takim przypadku, 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  6.1  6.2  składa  dokument  lub 
dokumenty,  wystawione  zgodnie  z  prawem  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
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Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 
dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym organem 
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego 
odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania.
Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce  zamieszkania  poza 
terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej,  wymienione  powyżej  powinny  być  wystawione  w 
terminach określonych w § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r Nr 87, poz. 605 z późn. 
zm.). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
       Zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust.  1  pzp,  lub  którzy  nie  złożyli  pełnomocnictwa,  albo  którzy  złożyli  wymagane  przez 
Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty,  o  których mowa w art.  25 ust.  1  ustawy pzp, 
zawierające  błędy  lub  którzy  złożyli  wadliwe  pełnomocnictwa,  do  ich  złożenia  w 
wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie  postępowania.  Złożone na wezwanie Zamawiającego 
dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w 
postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert.
Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania określa art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp. 
Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana przez Zamawiającego za odrzuconą.

7. Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz 
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do 
porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  pisemnie  lub 
faksem.
W  przypadku  przekazania  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji 
faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich 
otrzymania.

2. Wyjaśnianie treści SIWZ.
Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 
istotnych  warunków zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  niezwłocznie  udzielić 
wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego 
na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 
oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
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W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może,  przed  upływem terminu  składania 
ofert,  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę 
specyfikacji  Zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym 
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  i  zamieszcza  na   własnej 
stronie  internetowej.  Jeżeli  zmiana  treści  siwz  będzie  prowadzić  do  zmiany  treści 
ogłoszenia  o  zamówieniu,  Zamawiający  zamieści  ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  w 
biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzeni zmian 
w  ofertach,  Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert  i  poinformuje  o  tym 
wykonawców,  którym  przekazano  siwz  oraz  poinformuje  o  tym  na  własnej  stronie 
internetowej 

3. Zebranie Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w 
zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury udzielania zamówienia są: 

 Tomasz  Kuziak – /tel. 076 7286530/

8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium w postępowaniu.

9. Termin związania ofertą. 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez  30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna  się  wraz  z  upływem terminu  składania  ofert.  Możliwość  przedłużenia  terminu 
związania ofertą zarówno przez Zamawiającego jak i  Wykonawców określa art. 85 ust. 2-4 
ustawy PZP.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę, dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 
niniejszą SIWZ formie.

4) Oferta  musi  obejmować  całość  zamówienia.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości 
składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
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5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 
z  dokumentu(ów)  określającego(ych)  status  prawny  Wykonawcy(ów)  lub 
pełnomocnictwa  (pełnomocnictw)  wynika,  iż  do  reprezentowania  Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby.

6) Upoważnienie  osób  podpisujących  ofertę  musi  bezpośrednio  wynikać  z  dokumentów 
dołączonych do oferty.  Oznacza to, że jeżeli  upoważnienie  takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej)  to  do  oferty  należy 
dołączyć  oryginał  lub  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  stosownego 
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

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

8) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich dokumenty oraz inne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w 
skład  oferty,  w  tym  również  te  przedstawiane  w  formie  oryginałów,  nie  podlegają 
zwrotowi przez Zamawiającego.

2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim wg wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ w 

1 egzemplarzu, w formie pisemnej .
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 

SIWZ  i  wchodzących  następnie  w  skład  oferty  mogą  być  dokonane  komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie.

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

4) Całość  oferty  powinna  być  złożona  w  formie  uniemożliwiającej  jej  przypadkowe 
zdekompletowanie. 

5) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane 
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub 
więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status  prawny Wykonawcy lub treścią  załączonego do oferty  pełnomocnictwa.  Strony 
zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (Np.: prospekty reklamowe 
o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

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

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

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający 
nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej  SIWZ.  Integralną część  oferty  stanowi kalkulacja  ceny sporządzona 
przez Wykonawcę w oparciu o załącznik nr 2  do SIWZ.

b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamowienia, 
dokument  ustanawiający  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o 
udzielenie  zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

d) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.

2) Nie później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających 
informację  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  w  rozumieniu  przepisów  o 
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  Wykonawca może zastrzec,  że  informacje  te  nie 
mogą być udostępniane. 
Zastrzeżone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty. Wykonawca 
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert -
II  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Mikołaja  Kopernika,  ul.  Daszyńskiego  15,  67-200 
Głogów – sekretariat szkoły do dnia  14 września  2009r. do godziny 1400.

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

  
„Oferta  w  przetargu  nieograniczonym  na  zadanie  pod  nazwą  –  
Dostawa  książek i  podręczników szkolnych  oraz materiałów edukacyjnych na płytach 
CD i DVD do zajęć realizowanych w Projekcie  pn. Równe szanse dla wszystkich w roku 
szkolnym  2009/2010  w   II  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Mikołaja   Kopernika   w 
Głogowie”

                           Nie otwierać przed dniem: 14 września 2009 r. godzina 1430

2) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
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3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany 
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu składania ofert.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - 
        II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja  Kopernika, ul. Daszyńskiego 15, 67-200 

Głogów w sali nr 5 /parter/ w dniu 14 września 2009r. o godzinie 1430.
1) Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  podaje  kwotę,  jaką  zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
c) informacje  dotyczące  ceny  całej  oferty,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

2) Na  wniosek  Wykonawców,  którzy  nie  byli  obecni  przy  otwarciu  ofert,  Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w  PLN – brutto z wyodrębnieniem wartości 
podatku VAT w zł.

2) Cena podana w ofercie winna być skalkulowana na podstawie załacznika nr 2 do SIWZ- 
opis przedmiotu zamówienia.  Ogólna wartość ceny oferty wynikać ma z podsumowania 
załącznika. Wypełniony załącznik stanowi integralną część oferty.

3) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  z  obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia,  określone zostały we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1) Oferty  zostaną  ocenione  przez  Zamawiającego  w oparciu  o  następujące  kryteria  i  ich 
znaczenie:

Lp. Kryterium
Znaczenie 

procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może 
otrzymać oferta za dane kryterium

1
Cena 
( C )

100 % 100  punktów

2) Zasady oceny kryterium "Cena " (C).

Ilość punktów wynikającą z poniższego działania zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc 
po przecinku:
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Pi (C) =  
Ci

C min
  • Max  (C)

gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty badanej "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Cena ".

3)  Niniejsze  zamówienie  zostanie  udzielone  temu  Wykonawcy,  którego  oferta  uzyska 
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

4) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie,  Zamawiający  wezwie  Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

5) Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.

14. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1) Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za 

najkorzystniejszą.
2) Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres 

Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  i  uzasadnienie  jej  wyboru,  a  także  nazwy 
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny  i  porównania  złożonych  ofert  zawierające  punktację  przyznaną  ofertom  w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone  podając  uzasadnienie  faktyczne  i 
prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali  wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) Zgodnie z art. 92 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych informacja określona w 
punkcie 2a zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 

4) Wykonawcy, odrębnym pismem, zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

15. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Zamawiający  zawrze  umowę w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie 
krótszym niż  7  dni od  dnia  przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty,  nie  później 
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a.

2) Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, 
zobowiązani  są  przed  podpisaniem  umowy  na  realizację  niniejszego  zamówienia,  do 
zawarcia umowy konsorcjum i dostarczenia jej Zamawiającemu. 
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3) Pozostałe  kwestie  odnoszące  się  do  umowy  uregulowane  są  we  wzorze  umowy 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego,  ogólne warunki umowy albo wzór umowy,  jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach.
Zgodnie ze wzorem umowy załączonym do specyfikacji – załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 
w przypadku:
a)  wystąpienia  takich  warunków  atmosferycznych,  które  ze  względów  obiektywnych 

uniemożliwiają wykonanie dostawy,
b) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej,  które spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp:

- zmiany  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno  –  organizacyjną  umowy 
(np. art. zmiana nr rachunku bankowego)

- zmiany danych teleadresowych.
18. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze 
określone w  Dziale VI ustawy pzp – art. od 179 do 198.

ROZDZIAŁ II – Informacje uzupełniające

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą 
one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Opis  sposobu  przedstawiania  ofert  wariantowych  oraz  minimalne  warunki,  jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w postępowaniu.
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5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli  Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 
obcych; 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7. Aukcja elektroniczną:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 
zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ III – wykaz załączników do SIWZ

1. Załącznik nr 1 - formularz oferty + wzór kalkulacji,

2. Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

3. Załącznik nr 3 - projekt umowy,

4. Załącznik nr 4       -       wykaz usług zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat,

5. Załącznik nr 5       -     oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ  
  
.............................................................................
 Nazwa i adres oferenta

.................................................
(miejscowość i data)

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS: .......................................................
lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej
pod Nr .............................z dnia ..........................
REGON ………………..NIP………………….
telefon ...............................  faks .........................                          
E-mail...................................................................

FORMULARZ  OFERTOWY

                                                                              
                                           II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 
                                                      ul. Daszyńskiego 15, 67-200 Głogów
                                                                                 

     
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pod 

nazwą „Dostawa książek i podręczników szkolnych oraz materiałów 
edukacyjnych na płytach CD i DVD do zajęć realizowanych w Projekcie pn. 
Równe szanse dla wszystkich w roku szkolnym 2009/2010 w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Głogowie”. 

o f  e r u j e m y
1. Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  objętym  specyfikacją  istotnych 

warunków zamówienia za cenę:
Cena przedmiotu zamówienia: ..........................................................................................zł
Słownie: .................................................................................................................................. 
w tym: - cena netto ................................................

     - należny podatek VAT w zł .....................
2. Termin wykonania zamówienia

− rozpoczęcie: ......................................................

− zakończenie:.......................................................

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń i przyjmujemy warunki realizacji zamówienia do realizacji.
4. Oświadczamy, że przedstawione w SIWZ  postanowienia do umowy i projekt umowy 

zostały przez nas zaakceptowane . Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 
określonych powyżej.
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5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone w umowie.
6. Oświadczamy,  że  przed  opracowaniem  oferty  zapoznaliśmy  się  szczegółowo  z 

przedmiotem zamówienia.
7. Oferta  została  złożona  na  ............stronach  parafowanych  i  kolejno  ponumerowanych  od  

nr ................. do  nr........................
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) ...........................
2) ........................... 
                                       

............................................................................
(podpis oferenta lub podpis osoby/osób 

uprawnionej /ych do reprezentowania oferenta )
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Kalkulacja ceny sporządzona przez wykonawcę
stanowiąca integralną część oferty

L.p.

Nazwa  i opis 
przedmiotu 

zamówienia, 

jednostka 
miary-ilość

(sztuki)

Cena 
jednostko
wa brutto 
-w PLN

Cena 
jednostko
wa netto
- w PLN

VAT
-w PLN

Wartość 
ogółem 
brutto 
-w PLN
(ilość * cena 
brutto)

Wartość 
ogółem netto 
- w PLN
(ilość * cena 
netto)

Wartość 
ogółem 
VAT

(ilość * 
VAT)

1.

Wielki słownik angielsko-
polski polsko-angielski PWN-
Oxford z 2xCD-Rom(oprawa 
twarda)

11 szt.

2.

Słownik   Longman 
Dictionary of Contemporary 
English +CD 
ISBN:9781408215333 rok 
wydania: 2009

11 szt.

3.

podręcznik Teen Life UK + 
(DVD) Barry Tomalin (Mary 
Glasgow) Egis

11 szt.

4.

podręcznik Customs and 
Lifestyle in the English 
Speaking World (+Audio CD)

11 szt.

5.

podręcznik FCE Use of 
English 2 New Edition 
Virginia Evans  

11 szt.

6.

podręcznik klucz FCE Use of 
English 2 New Edition 
Virginia Evans  klucz

11 szt.

7.
podręcznik FCE listening and 
speaking skills 2 New Edition

11 szt.

8.

podręcznik Repetytorium 
maturalne - Direkt - poziom 
podstawowy (autorzy B. 
Ćwikowska, B. Jaroszewicz, 
A. Wojdat - Niklewska, 
wydawnictwo Lektor Klett)

11 szt.

9.

podręcznik Repetytorium 
maturalne - Direkt - poziom 
rozszerzony (autorzy B. 
Ćwikowska, B. Jaroszewicz, 
A. Wojdat - Niklewska, 
wydawnictwo Lektor Klett)

11 szt.

10.

podręcznik Zestawy maturalne 
- poziom podstawowy i 
rozszerzony        ( autor 
P.Rochowski, wydawnictwo 
Lektor Klett)

11 szt.

11.

podręcznik Direkt - 
Gramatyka języka 
niemieckiego z ćwiczeniami 
(wydawnictwo Lektor Klett)

11 szt.

12.

słownik Szkolny słownik 
niemiecko - polski i polsko - 
niemiecki PONS 
(wydawnictwo Lektor Klett)

11 szt.

13.

Civilisation progressive 
du francais 
intermediaire. Livre
autor Steele Ross, 
Wydawnictwo Cle 
International ISBN 2-09-
033358-9 11 szt.
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14.

Francais-repetytorium 
tematyczno-leksykalne autor 
Mariusz Skoraszewski, 
Wydawnictwo 
Wagros(Wagroservice) ISBN 
83-87388-28-9 11 szt.

15.

Francais- słownik tematyczny 
(wersja kieszonkowa)autor 
Mariusz Skoraszewski , 
Wydawnictwo Wagros ISBN 
83-87388-72-6 11 szt.

16.

Pisanie po francusku to 
proste.Zasady, wzory, 
przykłady autor Róża 
Stefańska, Wydawnictwo 
eremis ISBN 978-83-89622-
59-4 11 szt.

17.

Słownik uniwersalny 
francusko-polski, polsko-
francuski Wydawnictwo Delta 
ISBN 83-7175-309-8 11 szt.

18.

Zdam maturę - pakiet (część I 
i II)autor Wieczorek Anna , 
Wydawnictwo nowela rok 
wydania 2006 11 szt.

19.

Język francuski od A do Z - 
repetytorium autor Wrzosek, 
Wydawnictwo Kram ISBN 
83-86075-75-9 11 szt.

20.

Paris (livre+CD)autor 
Boutegege, Wydawnictwo 
cideb 11 szt.

21.

Język francuski. Testy 
leksykalno-gramatyczne dla 
młodzieży.autor Lewińska 
Barbara, Wydawnictwo 
Barbara Wdowiszewska-
Lewińska ISBN 83-911603-0-
1 11 szt.

22.

Z francuskim za pan brat - 
ćwiczenia z frazeologii 
francuskiej dla młodzieży. 
Część I autor L. Zaręba ISBN 
83-89876-62-1 11 szt.

23.

Zwroty i wyrażenia w jezyku 
francuskim autor 
A.Tkaczyńska, N. Gorce-
Bałut, Wydawnictwo Szkolne 
PWN ISBN 978-83-7446-959-
3 11 szt.

24.

 Podręcznik Nuovo Progetto 
Italiano 1 + CD wydawnictwo 
edilingua  rok  wyd.2007 11 szt.

25.

Dieci Racconti-livello 
elementare wydawnictwo 
edilingua ISBN 960-6632-91-
4 11 szt.

26.

Italiano- repetytorium 
tematyczno-leksykalne 
A.Jenerowicz, Wydawnictwo 
Wagros ISBN 83-87388-23-8 11 szt.

27.

Repetytorium j. wł. Od A do Z 
wydawnictwo Kram ISBN 83-
86075-23-6 11 szt.

28.

Słownik włosko-polski, 
polsko-włoski wydawnictwo 
DELTA ISBN 83-7175-590-2 11 szt.

29.

Wzory odmian czasowników 
włoskich wyd. Langenscheidt 
ISBN 83-89718-39-1 11 szt.
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30.
FIZYKA WOKÓŁ NAS , 
autor Paul G. Hewitt 11 szt.

31.

podręcznik  -Wiedza o 
społeczeństwie. Poziom 
podstawowy i rozszerzony. 
Matura 2008.Krzysztof Jurek, 
Aleksander Łynka. 11 szt.

32.

testy -Wiedza o 
Społeczeństwie.Matura  Testy 
egzaminacyjne. Krzysztof 
Kowaluk 11 szt.

33.

podręcznik -Wiedza o 
Społeczeństwie. Paszport 
maturzysty.Maria 
wesołowskaa-Starnawska, 
Witold Starnowski 11 szt.

34.

podrecznik -Wiedza o 
Społeczeństwie. 
Repetytorium.Piotr Krzesicki 11 szt.

35.

testy -Wiedza o 
społeczeństwie - Matura 2009. 
Testy dla 
maturzystów.Agnieszka 
Batorska, Barbara Kodzis 11 szt.

36.

testy -WOS Wademecum 
maturalne 2009 w Drops. 
Operon. 11 szt.

37.

Stephen  Book "Podręcznik 
dla aktorów"wyd. Wojciech 
Marzec 11 szt.

38.

E. Barba, N.Savarese 
"Sekretna sztuka aktora"wyd. 
Instytut im. J Grotowskiego 11 szt.

39.

B. Toczyska "Głośno i 
wyraźnie"Gdańskie Wyd. 
Psychologiczne 11 szt.

40.
Anna Łosik "Poznaj swój 
głos"EMKA 11 szt.

41.
„Artur Andrus "Popisuchy 
wyd. Piątek trzynastego 11 szt.

42.
B.Toczyska "Elementarne 
ćwiczenia dykcji" GWO 11 szt.

43.

Eugene Ionesco "Łysa 
Spiewaczka.Lekcja.Krzesła"w
yd. Świat Literacki 11 szt.

44.

Depozyt słuchowisko na 
podstawie książki Joanny 
Chmielewskiej wyd.Elipsa2; 
książka +CD 11 szt.

45.

Danuta Ludwiczak "Zubr żuł 
żuchwą żurawinę"Wyd. Klub 
dla Ciebie 11 szt.

46.

zeszyt ćwiczeń -Przed maturą 
z języka polskiego. Zadania i 
ćwiczenia,cz. 1, 2, 3, autor J. 
Pol, Wyd. PWN /3 pozycje/ 11 szt.

47.

zeszyt ćwiczeń -Analiza i 
interpretacja tekstów 
literackich, Wyd. PWN,  autor 
A. Śliwińska 11 szt.

48.

Ćwiczymy swój 
język.Wiadomości i 
zadania,kl. 1, 2, 3 Wyd. 
Stentor, E. Gruszczyńska /3 
pozycje/ 11 szt.

49.

Język polski.Teoria literatury 
od A do Z, Wyd. PWN, autor 
A. Biała 11 szt.

50.
Barbara Osińska  - Sztuka i 
czas od prehistorii do rokoka 11 szt.
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51.

Barbara Osińska  - Sztuka i 
czas od klasycyzmu do 
współczesności 11 szt.

52.
Helena Kajetanowicz - Licz 
się ze słowami   wyd.GWO 11 szt.

53. Trener - jak czytać dramaty 11 szt.

54. Trener- jak czytać wiersze 11 szt.

55.

Falkowski Stanisław -Żyrafa 
czyli po co i jak czytać 
poetów współczesnych 11 szt.

56.
Dzieje chrześcijanstwa 
polskiego- Jerzy Kołakowski 11 szt.

57.

album -Wyparawy marzeń. 
Ziemia Święta, autor: 
Jarosław Kret, wyd. Pascal 11 szt.

58.

Pismo Święte Starego i 
Nowego 
Testamentu.Najnowszy 
przekład z języków 
oryginalnych z komentarzem 11 szt.

59.
Chrześcijańska Europa autor: 
J. H. H. Weiler 11 szt.

60.

Łamańce z dykcją czyli 
MAKA ma Kama. Logopedia 
dla logopedów,nauczycieli, 
młodzieży szkół 
średnich,studentówszkół 
artystycznych - Bogumiła 
Toczyska 11 szt.

61.
Głośno i wyraźnie 9 lekcji 
dobrego mówienia 11 szt.

62.
zbiór zadań Chemia 1. 
Wydawnictwo Operon 11 szt.

63.
zbiór zadań Chemia 2. 
Wydawnictwo Operon 11 szt.

64.
zbiór zadań Chemia 3. 
Wydawnictwo Operon 11 szt.

65.
zeszyt ćwiczeń Chemia 1. 
Wydawnictwo Operon 11 szt.

66.
zeszyt ćwiczeń Chemia 2. 
Wydawnictwo Operon 11 szt.

67.
zeszyt ćwiczeń Chemia 3. 
Wydawnictwo Operon 11 szt.

68.

chemia.megapakiet maturalny 
2009Operon(Vademecum+2 x 
testy) 11 szt.

69.

Duży słownik multimedialny 
polsko-niemiecki, niemiecko - 
polski Wydawnictwo 
Langenscheidt, praca 
zbiorowa, oprawa: pudełko 
kartonowe 11 szt.

70.

Repetytorium maturalne 
Direkt, poziom podstawowy 
B. Ćwikowska, B. 
Jaroszewicz, A. Wojdat - 
Niklewska, wydawnictwo 
Lektorklett 11 szt.

71.

Repetytorium maturalne 
Direkt, poziom rozszerzony B. 
Ćwikowska, B. Jaroszewicz, 
A. Wojdat - Niklewska, 
wydawnictwo Lektorklett 11 szt.

72.

Gramatyka języka 
niemieckiego z ćwiczeniami 
Direkt Wydawnictwo 
Lektorklett 11 szt.
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73.

Zestawy maturalne - poziom 
podstawowy i rozszerzony 
Wydawnictwo Lektorklett, 
Piotr Rochowski 11 szt.

74.

Historia. Vademecum 
maturalne. Matura 2009 
OPERON wydawnictwo 
OPERON oprawa miękka, 
ISBN 978-83-7461-724-6 11 szt.

75.

Historia. Testy dla 
maturzystów. Matura 2010 
OPERON wydawnictwo 
OPERON oprawa miękka, 11 szt.

76.
 Historia.Testy dla 
maturzystów 2009OPERON 11 szt.

77.

Zeszyt ćwiczeń dla ucznia . 
Historia kl.I-III Historia kl.I-
III OPERON  komplet ( 3 
szt. ) 11 szt.

78.

Teksty źródłowe. Historia 
kl.I-III Operon   komplet ( 3 
szt. ) 11 szt.

79.

Encyklopedia szkolna 
Historia.WSiP Oprawa: 
twarda w obwolucie
ISBN: 83-02-09233-9 11 szt.

80.

 Atlasy historyczne J. Tazbir 
część I-IIIPWN/ Demart  w 
komplecie 3 sztuki 11 szt.

81.
Arkusze maturalne. Historia 
2009 W. Krółikowska PWN 11 szt.

82.

 Testy maturalne. Historia J. 
BraciszewiczPWN J. 
Braciszewicz PWN 11 szt.

83.

Polskie pieśni historyczne na 
CD WSiP WSiP, autorzy: 
Anna Choma, 
Ilona Pisarkiewicz 11 szt.

84.

Słownik terminów literackich 
Wyd. Ossolineum, autorzy 
A.Okopień- Sławińska, 
T.Kostkiewiczowa, 
M.Głowiński, J. Sławiński 22 szt.

85.
Słownik frazeologiczny, Wyd. 
PWN, miękka oprawa 22 szt.

86.

zeszyt ćwiczeń Język polski. 
Testy maturzysty.Matura na 
100%, Wyd. PWN, autor B. 
Janik- Płocińska, E. Pawlik- 
Rafałowska 22 szt.

87.

zeszyt ćwiczeń Przed maturą z 
języka polskiego. Zadania i 
ćwiczenia,cz. 1, 2, 3, autor J. 
Pol, Wyd. PWN 22 szt.

88.

zeszyt ćwiczeń Analiza i 
interpretacja tekstów 
literackich, Wyd. PWN,  autor 
A. Śliwińska 22 szt.

89.

Ćwiczymy swój język. 
Wiadomości i zadania,kl. 1, 2, 
3 Wyd. Stentor, E. 
Gruszczyńska /3 pozycje/ 22 szt.

90.

Język polski. Teoria literatury 
od A do Z, Wyd. PWN, autor 
A. Biała 22 szt.

91. "Testy maturalne 
Matematyka" 2010 Wyd. 
Aksjomat obowiązkowa 
matura poziom podstawowy 

33 szt.
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rok wydania 2009 ISBN: 
9788360689219

92.

"Matura 2010. Testy 
maturalne Matematyka 
poziom podstawowy i 
rozszerzony" Praca zbiorowa 
Masłowska Dorota, 
Masłowski Tomasz, 
Nodzyński Piotr Wyd. 
Aksjomat (2008) ISBN: 
9788360689097 33 szt.

93.

"Z nami zdasz. Matematyka 
MATURA" autor: Teodor 
Paliczka, Krystyna Skórnik, 
Renata Suchanek Wyd. 2009 
ISBN: 978-83-7183-447-9 33 szt.

94.

 "Matura z matematyki od 
roku 2010" Praca zbiorowa 
pod redakcją Alicji Cewe i 
Haliny Nahorskiej. Podkowa 
Gdańsk ISBN 978-83-88299-
77-3  2009r. 33 szt.

95.

"Obowiązkowa matura z 
matematyki" Matura 2010 
Wyd. Operon (zakres 
podstawowy) 2009r. 33 szt.

96.

"Matematyka" Testy (zakres 
podstawowy) MATURA 2010 
wyd. Operon 33 szt.

97.

Testy Geografia. Zadania 
maturalne. Roman 
Domachowski, Grażyna 
Młynarczyk, Ewa Pelle 11  egz.

98.

Zadania -Geografia. Zadania 
na mapach konturowych i 
topograficznych. Liceum. 
Roman Domachowski, 
Grażyna Młynarczyk, Ewa 
Pelle 11 egz.

99.

Ćwiczenia -Geografia. 
Ćwiczenia i testy. Jadwiga 
Kop, Maria Kucharska 11  egz.

100.
Ćwiczenia z mapą. Barbara 
Lenartowicz 11 egz.

101.

Atlas geograficzny. Liceum. 
Świat - Polska. Praca 
zbiorowa. Wyd. Demark 11 egz.

102. Atlas geograficzny Polski 11 egz.

103.
Testy- Geografia w zadaniach 
i testach. 11 egz.

104.

Geografia społeczno-
ekonomiczna Maria 
Kucharska, Jadwiga Kop, 
Elżbieta Szkurłat-zakres 
rozszerzony 11 szt.

105.

Geografia matura 2009 
Vademecum maturalne 
Stasiak Janusz, Zaniewicz 
Zbigniew 11 szt.

106.

Zestaw map -Geografia. Mapy 
konturowe. Polska, 
kontynenty, świat. 
Wydawnictwo Demart 11 szt.

107. Zestaw map -Geografia. 
Zestaw map konturowych. 
Paweł Wład. Świat, 
kontynenty, Polska, 

11 szt.
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województwa 2 szt. /cz. 1  i 2/

108.

Geografia fizyczna Piotr 
Czuba, Elżbieta Papińska-
zakres rozszerzony 11 szt.

109. EduROM Biologia.  Szkoła 
ponadgimnazjalna EduROM 
Multimedialne lekcje – 
Biologia  .Płyta CD Young 
Digital PlanetS.A 
Wydawnictwa interaktywne 

22 szt.

110. Biologia Komórka,skład 
chemiczny i struktura.Trening 
przed maturą.Wydawnictwo 
Omega                Barbara 
Bukała 

22 szt.

111. Biologia.Fizjologia zwierząt z 
elementami fizjologii 
człowieka. Trening przed 
maturą Wydawnictwo Omega 
Barbara Bukała

22 szt.

112. Biologia.Komórka.Metaboliz
m komórkowy .Trening przed 
maturą.Wydawnictwo Omega 
Barbara Bukała

22 szt.

113. Biologia.Genetyka. - Trening 
przed maturą.Wydawnictwo 
Omega.           Barbara Bukała

22 szt.

114. Biologia. Jedność i 
różnorodność opracowanie 
zbiorowe Duszyński J., 
Kozłowska-Rajewicz A., 
Krenz-Niedbała M., Lesicki 
A., Ziemnicki K.ISBN: 
97888374461344 
Wydawnictwo Szkolne PWN 
ISBN: 97888374461344 

22 szt.

115.

Grammarway 2 Klucz  do 
ćwiczeń wersja Polska 
podręcznik do gramatyki, 
Wydawnictwo  Egis 44 szt.

116.

Grammarway 2 Stu- dent's 
Book Wersja Polska 
podręcznik do gramatyki, 
Wydawnictwo Express 
Publishing 44  szt.

117.

Get your message across 
Ćwiczenia do ustnego 
egzaminu maturalnego  z 
języka  angiel- skiego, 
poziom   podstawowy 44 szt.

118.

Matura Companion Egzamin 
ustny i pisemny, poziom 
podstawowy Repetytorium do 
egzaminu maturalnego z 
języka angielskiego, 
Wydawnictwo Egis

44 szt.

119.

Matura Companion, Egzamin 
ustny i pisemny , poziom 
podstawowy Klucz i Zapis 
Nagrań, Wydawnictwo Egis

44 szt.

120.

Matura z języka angielskiego 
Nowe Wydanie Zestawy 
egzaminacyjne. Poziom 
podstawowy, nowe wydanie. 
Wydawnictwo Egis

44 szt.
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121.

Matura z języka angielskiego 
Nowe Wydanie Zestawy 
egzaminacyjne. Poziom 
podstawowy, nowe wydanie. 
Klucz do zadań pisemnych 
Zapis nagrań. Wydawnictwo 
Egis

44 szt.

122.

Słownik Podręczny angielsko-
polski, polsko-angielski 
Wydawnictwo Longman 
Autorzy: Jacek Fabisiak, 
Arleta Adamska-Sałaciak, 
Mariusz  Idzikowski, Michał 
Jankowski 

44 szt.

123.

Wielki multimedialny 
słownik angielsko-polski, 
polsko- angielski Pen Drive, 
Wydawnictwo PWN Oxfort 
wersja 3.0

44 szt.

124.

 Zeszyt ćwiczeń na mapach 
konturowych. Do historii kl I-
III PWN komplet ( 3 sztuki ) 10 szt.

125.

podręcznik FCE listening and 
speaking skills 2 New Edition 
Audio CDs (set of 10) 11 szt.

126. Przewodnik do rozpoznawania 
drzew i krzewów.  Tytuł 
oryginału: EINHEIMISCHE 
BAUME UND STRAUCHER 
Terpińska- Ostrowska Helena 
Wydawnictwo Delta

1 szt.

127. "Kieszonkowy atlas 
drzew"Tłumacz: Łukomska 
Paulina Tytuł oryginału: 
POCKET NATURE TREES 
Wydawnictwo SOLIS

1 szt.

128. „Atlas i klucz. Drzewa i 
krzewy”Krzysztof  Rostański , 
Krzysztof Marek Rostański . 
Wydawnictwo Kubajak

1 szt.

129. „Kompendium wiedzy o 
ekologii” Jan Strzałko , Teresa 
Mossor – Pietraszewska 
Wydawnictwo  Naukowe 
PWN

1 szt.

130. „Biologia” Linda R. Berg , 
Diana Martin 
Wydawnictwo: Multico , 
Wrzesień 2007 

1 szt.

131. „Encyklopedia szkolna. 
Biologia.” Pod redakcją Marty 
Stęplewskiej i Roberta 
Mitoraja       Wydawnictwo 
Zielona Sowa   2008

1 szt.

132. Wielki multimedialny 
słownik komputerowy 
angielsko-polski, polsko-
angielski PWN-Oxford. 
Wersja3.0 /na pen-
driwie/ ISBN: 978-83-
60147-73-3 

1 szt.

133. English Channel 2 - DVD 
9780194595155 
Oxford University Press 

1 szt

134. English Chanel 3 -DVD 
Oxford University Press 

1szt

135. Film edukacyjny do biologii. 
Symbioza grzybów i roślin-

1szt
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mikoryzy-
DVD 2002 czas trwania 41’ 
Wyd. Nauka - Studio Filmów 
Edukacyjnych (SFE-NAUKA)

136. Film edukacyjny do biologii. 
Biologia-Ewolucja DVDWyd. 
Nauka - Studio Filmów 
Edukacyjnych (SFE-NAUKA)

1szt

137. Film edukacyjny do biologii. 
59 Biologia-Wielki Genom 
DVD Wyd. Nauka - Studio 
Filmów Edukacyjnych (SFE-
NAUKA)

1szt

138. Film edukacyjny do biologii. 
Biologia J-DVD Wyd. Nauka 
- Studio Filmów 
Edukacyjnych (SFE-NAUKA)

1szt

139. Film edukacyjny do biologii. 
Biologia L-DVD Wyd. Nauka 
- Studio Filmów 
Edukacyjnych (SFE-NAUKA)

1szt

140. Film edukacyjny do biologii. 
Biologia A DVD Wyd. Nauka 
- Studio Filmów 
Edukacyjnych (SFE-NAUKA)

1szt

141. Film edukacyjny do biologii. 
Biologia B

DVD Wyd. Nauka - Studio 
Filmów Edukacyjnych (SFE-
NAUKA)

1szt

142. Film edukacyjny do biologii. 
Biologia C 

DVD. Wyd. Nauka - Studio 
Filmów Edukacyjnych (SFE-
NAUKA)

1szt

143. Film edukacyjny do biologii. 
Biologia G

DVD.  Wyd. Nauka - Studio 
Filmów Edukacyjnych (SFE-
NAUKA)

1szt

144. Pierwsza pomoc film DVD 1szt

RAZEM

............................................................................
(podpis oferenta lub podpis osoby/osób 

uprawnionej /ych do reprezentowania oferenta )
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  jest  dostawa  książek  i  podręczników  szkolnych  oraz  książek,  podręczników 

szkolnych  oraz  materiałów  edukacyjnych  na  płytach  CD  i  DVD  w asortymencie  określonym 

poniżej. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w następujących pakietach:

1. Drukowane książki i podręczniki szkolne.

• Jeśli brak w opisie informacji o oprawie, zalecana oprawa twarda, jeśli 
dany tytuł w takiej formie został wydany.

• Wszystkie wydawnictwa zalecane w wersji książek zszywanych, jeśli w 
takiej wersji zostały wydane.

• Jeśli brak roku wydania, wskazane wydanie najnowsze.

2. Książki, podręczniki szkolne i materiały edukacyjne na płytach CD i DVD.

L.p. Nazwa  i opis przedmiotu zamówienia, 

jednostka 
miary

(sztuki)

1.
Wielki słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford z 2xCD-Rom(oprawa 
twarda)

11 szt.

2.
Słownik    Longman Dictionary of Contemporary English +CD ISBN:9781408215333 
rok  wydania: 2009

11 szt.

3. podręcznik Teen Life UK + (DVD) Barry Tomalin (Mary Glasgow) Egis 11 szt.

4. podręcznik Customs and Lifestyle in the English Speaking World (+Audio CD) 11 szt.

5. Podręcznik  FCE Use of English 2 New Edition Virginia Evans  -Eksspres publischyng 11 szt.

6.
podręcznik  klucz FCE Use of English 2 New Edition Virginia Evans  klucz -Eksspres 
publischyng

11 szt.

7. podręcznik FCE listening and speaking skills 2 New Edition-Eksspres publischyng
11 szt.

8.
podręcznik Repetytorium maturalne - Direkt - poziom podstawowy (autorzy B. 

Ćwikowska, B. Jaroszewicz, A. Wojdat - Niklewska, wydawnictwo Lektor Klett) 
ISBN 978-83-7429-119-4

11 szt.

9.
podręcznik Repetytorium maturalne - Direkt - poziom rozszerzony (autorzy B. 

Ćwikowska, B. Jaroszewicz, A. Wojdat - Niklewska, wydawnictwo Lektor Klett) 
książka + CD, ISBN 978-83-7608-039-0

11 szt.

10.
podręcznik Zestawy maturalne - poziom podstawowy i rozszerzony        ( autor 

P.Rochowski, wydawnictwo Lektor Klett) książka + CD, ISBN 978-83-7608-040-6 11 szt.
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11.
podręcznik Direkt - Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami (wydawnictwo 

Lektor Klett) ISBN 978-83-7608-038-3
11 szt.

12.
słownik Szkolny słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki PONS 

(wydawnictwo Lektor Klett) ISBN: 9788374290777
11 szt.

13.
Civilisation progressive du francais intermediaire. Livre
autor Steele Ross, Wydawnictwo Cle International ISBN 2-09-033358-9 11 szt.

14.
Francais-repetytorium tematyczno-leksykalne autor Mariusz Skoraszewski, 
Wydawnictwo Wagros(Wagroservice) ISBN 83-87388-28-9 11 szt.

15.
Francais- słownik tematyczny (wersja kieszonkowa)autor Mariusz Skoraszewski , 
Wydawnictwo Wagros ISBN 83-87388-72-6 11 szt.

16.
Pisanie po francusku to proste.Zasady, wzory, przykłady autor Róża Stefańska, 
Wydawnictwo eremis ISBN 978-83-89622-59-4 11 szt.

17.
Słownik uniwersalny francusko-polski, polsko-francuski Wydawnictwo Delta ISBN 
83-7175-309-8 11 szt.

18.
Zdam maturę - pakiet (część I i II)autor Wieczorek Anna , Wydawnictwo nowela rok 
wydania 2006 11 szt.

19.
Język francuski od A do Z - repetytorium autor Wrzosek, Wydawnictwo Kram ISBN 
83-86075-75-9 11 szt.

20. Paris (livre+CD)autor Boutegege, Wydawnictwo cideb 11 szt.

21.
Język francuski. Testy leksykalno-gramatyczne dla młodzieży.autor Lewińska 
Barbara, Wydawnictwo Barbara Wdowiszewska-Lewińska ISBN 83-911603-0-1 11 szt.

22.
Z francuskim za pan brat - ćwiczenia z frazeologii francuskiej dla młodzieży. Część I 
autor L. Zaręba ISBN 83-89876-62-1 11 szt.

23.
Zwroty i wyrażenia w jezyku francuskim autor A.Tkaczyńska, N. Gorce-Bałut, 
Wydawnictwo Szkolne PWN ISBN 978-83-7446-959-3 11 szt.

24.  Podręcznik Nuovo Progetto Italiano 1 + CD wydawnictwo edilingua  rok  wyd.2007 11 szt.

25. Dieci Racconti-livello elementare wydawnictwo edilingua ISBN 960-6632-91-4 11 szt.

26.
Italiano- repetytorium tematyczno-leksykalne A.Jenerowicz, Wydawnictwo Wagros 
ISBN 83-87388-23-8 11 szt.

27. Repetytorium j. wł. Od A do Z wydawnictwo Kram ISBN 83-86075-23-6 11 szt.

28. Słownik włosko-polski, polsko-włoski wydawnictwo DELTA ISBN 83-7175-590-2 11 szt.

29. Wzory odmian czasowników włoskich wyd. Langenscheidt ISBN 83-89718-39-1 11 szt.

30. FIZYKA WOKÓŁ NAS , autor Paul G. Hewitt 11 szt.

31.
podręcznik  -Wiedza o społeczeństwie. Poziom podstawowy i rozszerzony. Matura 
2008.Krzysztof Jurek, Aleksander Łynka. 11 szt.

32. testy -Wiedza o Społeczeństwie.Matura  Testy egzaminacyjne. Krzysztof Kowaluk 11 szt.

33.
podręcznik -Wiedza o Społeczeństwie. Paszport maturzysty.Maria wesołowskaa-
Starnawska, Witold Starnowski 11 szt.

34. podrecznik -Wiedza o Społeczeństwie. Repetytorium.Piotr Krzesicki 11 szt.

35.
testy -Wiedza o społeczeństwie - Matura 2009. Testy dla maturzystów.Agnieszka 
Batorska, Barbara Kodzis 11 szt.
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36. testy -WOS Wademecum maturalne 2009 w Drops. Operon. 11 szt.

37. Stephen  Book "Podręcznik dla aktorów"wyd. Wojciech Marzec 11 szt.

38. E. Barba, N.Savarese "Sekretna sztuka aktora"wyd. Instytut im. J Grotowskiego 11 szt.

39. B. Toczyska "Głośno i wyraźnie"Gdańskie Wyd. Psychologiczne 11 szt.

40. Anna Łosik "Poznaj swój głos"EMKA 11 szt.

41. „Artur Andrus "Popisuchy wyd. Piątek trzynastego 11 szt.

42. B.Toczyska "Elementarne ćwiczenia dykcji" GWO 11 szt.

43. Eugene Ionesco "Łysa Spiewaczka.Lekcja.Krzesła"wyd. Świat Literacki 11 szt.

44.
Depozyt słuchowisko na podstawie książki Joanny Chmielewskiej wyd.Elipsa2; 
książka +CD 11 szt.

45. Danuta Ludwiczak "Zubr żuł żuchwą żurawinę"Wyd. Klub dla Ciebie 11 szt.

46.
zeszyt ćwiczeń -Przed maturą z języka polskiego. Zadania i ćwiczenia,cz. 1, 2, 3, autor 
J. Pol, Wyd. PWN /3 pozycje/ 11 szt.

47.
zeszyt ćwiczeń -Analiza i interpretacja tekstów literackich, Wyd. PWN,  autor A. 
Śliwińska 11 szt.

48.
Ćwiczymy swój język.Wiadomości i zadania,kl. 1, 2, 3 Wyd. Stentor, E. Gruszczyńska 
/3 pozycje/ 11 szt.

49. Język polski.Teoria literatury od A do Z, Wyd. PWN, autor A. Biała 11 szt.

50. Barbara Osińska  - Sztuka i czas od prehistorii do rokoka 11 szt.

51. Barbara Osińska  - Sztuka i czas od klasycyzmu do współczesności 11 szt.

52. Helena Kajetanowicz - Licz się ze słowami   wyd.GWO 11 szt.

53. Trener - jak czytać dramaty 11 szt.

54. Trener- jak czytać wiersze 11 szt.

55. Falkowski Stanisław -Żyrafa czyli po co i jak czytać poetów współczesnych 11 szt.

56. Dzieje chrześcijanstwa polskiego- Jerzy Kołakowski 11 szt.

57. album -Wyparawy marzeń. Ziemia Święta, autor: Jarosław Kret, wyd. Pascal 11 szt.

58.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.Najnowszy przekład z języków 
oryginalnych z komentarzem 11 szt.

59. Chrześcijańska Europa autor: J. H. H. Weiler 11 szt.

60.
Łamańce z dykcją czyli MAKA ma Kama. Logopedia dla logopedów,nauczycieli, 
młodzieży szkół średnich,studentówszkół artystycznych - Bogumiła Toczyska 11 szt.

61. Głośno i wyraźnie 9 lekcji dobrego mówienia 11 szt.

62. zbiór zadań Chemia 1. Wydawnictwo Operon 11 szt.

63. zbiór zadań Chemia 2. Wydawnictwo Operon 11 szt.

64. zbiór zadań Chemia 3. Wydawnictwo Operon 11 szt.

65. zeszyt ćwiczeń Chemia 1. Wydawnictwo Operon 11 szt.

66. zeszyt ćwiczeń Chemia 2. Wydawnictwo Operon 11 szt.

67. zeszyt ćwiczeń Chemia 3. Wydawnictwo Operon 11 szt.
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68. chemia.megapakiet maturalny 2009Operon(Vademecum+2 x testy) 11 szt.

69.
Duży słownik multimedialny polsko-niemiecki, niemiecko - polski Wydawnictwo 
Langenscheidt, praca zbiorowa, oprawa: pudełko kartonowe 11 szt.

70.
Repetytorium maturalne Direkt, poziom podstawowy B. Ćwikowska, B. Jaroszewicz, 
A. Wojdat - Niklewska, wydawnictwo Lektorklett 11 szt.

71.
Repetytorium maturalne Direkt, poziom rozszerzony B. Ćwikowska, B. Jaroszewicz, 
A. Wojdat - Niklewska, wydawnictwo Lektorklett 11 szt.

72. Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami Direkt Wydawnictwo Lektorklett 11 szt.

73.
Zestawy maturalne - poziom podstawowy i rozszerzony Wydawnictwo Lektorklett, 
Piotr Rochowski 11 szt.

74.
Historia. Vademecum maturalne. Matura 2009 OPERON wydawnictwo OPERON 
oprawa miękka, ISBN 978-83-7461-724-6 11 szt.

75.
Historia. Testy dla maturzystów. Matura 2010 OPERON wydawnictwo OPERON 
oprawa miękka, 11 szt.

76.  Historia.Testy dla maturzystów 2009OPERON 11 szt.

77.
Zeszyt ćwiczeń dla ucznia . Historia kl.I-III Historia kl.I-III OPERON  komplet ( 3 szt. 
) 11 szt.

78. Teksty źródłowe. Historia kl.I-III Operon   komplet ( 3 szt. ) 11 szt.

79.
Encyklopedia szkolna Historia.WSiP Oprawa: twarda w obwolucie
ISBN: 83-02-09233-9 11 szt.

80.  Atlasy historyczne J. Tazbir część I-IIIPWN/ Demart  w komplecie 3 sztuki 11 szt.

81. Arkusze maturalne. Historia 2009 W. Krółikowska PWN 11 szt.

82.  Testy maturalne. Historia J. BraciszewiczPWN J. Braciszewicz PWN 11 szt.

83.
Polskie pieśni historyczne na CD WSiP WSiP, autorzy: Anna Choma, Ilona 
Pisarkiewicz 11 szt.

84.
Słownik terminów literackich Wyd. Ossolineum, autorzy A. Okopień- Sławińska, 
T.Kostkiewiczowa, M.Głowiński, J. Sławiński 22 szt.

85. Słownik frazeologiczny, Wyd. PWN, miękka oprawa 22 szt.

86.
zeszyt ćwiczeń Język polski. Testy maturzysty. Matura na 100%, Wyd. PWN, autor B. 
Janik- Płocińska, E. Pawlik- Rafałowska 22 szt.

87.
zeszyt ćwiczeń Przed maturą z języka polskiego. Zadania i ćwiczenia, cz. 1, 2, 3, autor 
J. Pol, Wyd. PWN 22 szt.

88.
zeszyt ćwiczeń Analiza i interpretacja tekstów literackich, Wyd. PWN,  autor A. 
Śliwińska 22 szt.

89.
Ćwiczymy swój język. Wiadomości i zadania, kl. 1, 2, 3 Wyd. Stentor, E. 
Gruszczyńska /3 pozycje/ 22 szt.

90. Język polski. Teoria literatury od A do Z, Wyd. PWN, autor A. Biała 22 szt.

91.
"Testy maturalne Matematyka" 2010 Wyd. Aksjomat obowiązkowa matura poziom 

podstawowy rok wydania 2009 ISBN: 9788360689219 33 szt.

92.

"Matura 2010. Testy maturalne Matematyka poziom podstawowy i rozszerzony" Praca 
zbiorowa Masłowska Dorota, Masłowski Tomasz, Nodzyński Piotr Wyd. Aksjomat 

(2008) ISBN: 9788360689097 33 szt.

93.
"Z nami zdasz. Matematyka MATURA" autor: Teodor Paliczka, Krystyna Skórnik, 

Renata Suchanek Wyd. 2009 ISBN: 978-83-7183-447-9 33 szt.
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94.
 "Matura z matematyki od roku 2010" Praca zbiorowa pod redakcją Alicji Cewe i 
Haliny Nahorskiej. Podkowa Gdańsk ISBN 978-83-88299-77-3  2009r. 33 szt.

95.
"Obowiązkowa matura z matematyki" Matura 2010 Wyd. Operon (zakres 
podstawowy) 2009r. 33 szt.

96. "Matematyka" Testy (zakres podstawowy) MATURA 2010 wyd. Operon 33 szt.

97.
Testy Geografia. Zadania maturalne. Roman Domachowski, Grażyna Młynarczyk, 
Ewa Pelle 11  egz.

98.
Zadania -Geografia. Zadania na mapach konturowych i topograficznych. Liceum. 
Roman Domachowski, Grażyna Młynarczyk, Ewa Pelle 11 egz.

99. Ćwiczenia -Geografia. Ćwiczenia i testy. Jadwiga Kop, Maria Kucharska 11  egz.

100. Ćwiczenia z mapą. Barbara Lenartowicz 11 egz.

101. Atlas geograficzny. Liceum. Świat - Polska. Praca zbiorowa. Wyd. Demark 11 egz.

102. Atlas geograficzny Polski 11 egz.

103. Testy- Geografia w zadaniach i testach. 11 egz.

104.
Geografia społeczno-ekonomiczna Maria Kucharska, Jadwiga Kop, Elżbieta Szkurłat- 
zakres rozszerzony 11 szt.

105. Geografia matura 2009 Vademecum maturalne Stasiak Janusz, Zaniewicz Zbigniew 11 szt.

106.
Zestaw map -Geografia. Mapy konturowe. Polska, kontynenty, świat. Wydawnictwo 
Demart 11 szt.

107.
Zestaw map -Geografia. Zestaw map konturowych. Paweł Wład. Świat, kontynenty, 
Polska, województwa 2 szt. /cz. 1  i 2/ 11 szt.

108. Geografia fizyczna Piotr Czuba, Elżbieta Papińska- zakres rozszerzony 11 szt.
109. EduROM Biologia.  Szkoła ponadgimnazjalna EduROM Multimedialne lekcje biologii 

Płyta CD Young Digital PlanetS.A Wydawnictwa interaktywne 
22 szt.

110. Biologia Komórka,skład chemiczny i struktura. Trening przed maturą. Wydawnictwo 
Omega      - Barbara Bukała                                                   

22 szt.

111. Biologia. Fizjologia zwierząt z elementami fizjologii człowieka. Trening przed maturą 
Wydawnictwo Omega            Barbara Bukała

22 szt.

112. Biologia. Komórka. Metabolizm komórkowy .Trening przed maturą. Wydawnictwo 
Omega Barbara Bukała

22 szt.

113. Biologia. Genetyka. - Trening przed maturą. Wydawnictwo Omega.           Barbara 
Bukała

22 szt.

114. Biologia. Jedność i różnorodność opracowanie zbiorowe Duszyński J., Kozłowska-
Rajewicz A., Krenz-Niedbała M., Lesicki A., Ziemnicki K.ISBN: 97888374461344 
Wydawnictwo Szkolne PWN       ISBN: 97888374461344 

22 szt.

115.
Grammarway 2 Klucz  do ćwiczeń wersja Polska podręcznik do gramatyki, 
Wydawnictwo  Egis 44 szt.

116.
Grammarway 2 Stu- dent's  Book Wersja Polska podręcznik do gramatyki, 
Wydawnictwo Express Publishing 44  szt.

117.
get your message across Ćwiczenia do ustnego egzaminu maturalnego  z   języka 
angiel- skiego,   poziom   podstawowy 44 szt.
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118.
Matura Companion Egzamin ustny i pisemny, poziom podstawowy Repetytorium do 
egzaminu maturalnego z języka angielskiego, Wydawnictwo Egis

44 szt.

119.
Matura Companion, Egzamin ustny i pisemny , poziom podstawowy Klucz i Zapis 
Nagrań, Wydawnictwo Egis

44 szt.

120.
Matura z języka angielskiego Nowe Wydanie Zestawy egzaminacyjne. Poziom 
podstawowy, nowe wydanie. Wydawnictwo Egis

44 szt.

121.

Matura z języka angielskiego Nowe Wydanie Zestawy egzaminacyjne. Poziom 
podstawowy, nowe wydanie. Klucz do zadań pisemnych Zapis nagrań. Wydawnictwo 
Egis

44 szt.

122.

Słownik Podręczny angielsko-polski, polsko-angielski Wydawnictwo Longman 
Autorzy: Jacek Fabisiak, Arleta Adamska-Sałaciak, Mariusz  Idzikowski, Michał 
Jankowski 

44 szt.

123.
Wielki multimedialny  słownik angielsko-polski, polsko- angielski Pen Drive, 

Wydawnictwo PWN Oxfort wersja 3.0
44 szt.

124.  Zeszyt ćwiczeń na mapach konturowych. Do historii kl I-III PWN komplet ( 3 sztuki ) 10 szt.

125. podręcznik FCE listening and speaking skills 2 New Edition Audio CDs (set of 10) 11 szt.
126. Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów.  Tytuł oryginału: EINHEIMISCHE 

BAUME UND STRAUCHER Terpińska- Ostrowska Helena Wydawnictwo Delta
1 szt.

127. "Kieszonkowy atlas drzew" Tłumacz: Łukomska Paulina Tytuł oryginału: POCKET 
NATURE TREES Wydawnictwo SOLIS

1 szt.

128. „Atlas i klucz. Drzewa i krzewy” Krzysztof  Rostański , Krzysztof Marek Rostański . 
Wydawnictwo Kubajak

1 szt.

129. „Kompendium wiedzy o ekologii” Jan Strzałko , Teresa Mossor – Pietraszewska 
Wydawnictwo  Naukowe PWN

1 szt.

130. „Biologia” Linda R. Berg , Diana Martin       Wydawnictwo: Multico , Wrzesień 2007 1 szt.

131. „Encyklopedia szkolna. Biologia.” Pod redakcją Marty Stęplewskiej i Roberta 
Mitoraja       Wydawnictwo Zielona Sowa   2008

1 szt.

132. Wielki multimedialny słownik komputerowy angielsko-polski, polsko-angielski PWN-
Oxford. Wersja3.0 /na pen-driwie/ ISBN: 978-83-60147-73-3                                       

1 szt.

133. English Channel 2 - DVD 9780194595155     Oxford University Press 1 szt

134. English Chanel 3 -DVD  Oxford University Press                                               1szt

135. Film edukacyjny do biologii. Biologia-Ewolucja DVDWyd. Nauka - Studio Filmów Edukacyjnych (SFE-
NAUKA)

1szt

136. Film edukacyjny do biologii. 59 Biologia-Wielki Genom DVD Wyd. Nauka - Studio Filmów Edukacyjnych 
(SFE-NAUKA)

1szt

137. Film edukacyjny do biologii. Biologia J-DVD Wyd. Nauka - Studio Filmów Edukacyjnych (SFE-NAUKA) 1szt

138. Film edukacyjny do biologii. Biologia L-DVD Wyd. Nauka - Studio Filmów Edukacyjnych (SFE-NAUKA) 1szt

139. Film edukacyjny do biologii. Biologia A DVD Wyd. Nauka - Studio Filmów Edukacyjnych (SFE-NAUKA) 1szt

140. Film edukacyjny do biologii. Biologia B

DVD Wyd. Nauka - Studio Filmów Edukacyjnych (SFE-NAUKA)

1szt

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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141. Film edukacyjny do biologii. Biologia C 

DVD. Wyd. Nauka - Studio Filmów Edukacyjnych (SFE-NAUKA)

1szt

142. Film edukacyjny do biologii. Biologia-Ewolucja DVD Wyd. Nauka - Studio Filmów Edukacyjnych (SFE-
NAUKA)

1szt

143. Film edukacyjny do biologii. Biologia G

DVD.  Wyd. Nauka - Studio Filmów Edukacyjnych (SFE-NAUKA)

1szt

144. Pierwsza pomoc film DVD 1szt

Załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA NR ……..

zawarta w Głogowie dnia ............................... 2009 r.  pomiędzy:

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  w Głogowie, ul. Daszyńskiego 15, 
67-200 Głogów

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1/         Dyrektora II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  w Głogowie, 
ul. Daszyńskiego 15,  67-200 Głogów – mgr Tomasza Kuziaka

przy kontrasygnacie  Głównego Księgowego   -  mgr Lucyny Ulewicz ,
a 
…………………………………………………………………………………………………...
                                                    zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................................................

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie  przetargu 
nieograniczonego,  zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223 
poz.1655 z późn. zm.).

§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać  na  rzecz  Zamawiającego   dostawę  książek  i 

podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych na płytach CD i DVD do zajęć 
realizowanych  w  Projekcie  pn.  „Równe  szanse  dla  wszystkich”  w  roku  szkolnym 
2009/2010 w  II  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Mikołaja  Kopernika  w  Głogowie,  Nr 
projektu:  WND-PO  KL.09.01.02-02-506/08  współfinansowanego  ze  środków  Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL działanie 
9.1  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług, 
poddziałanie  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie  różnic w jakości usług edukacyjnych.

2. Zamówienie obejmuje:
• Dostawę  książek  i  podręczników  szkolnych  oraz  materiałów  edukacyjnych  na 

płytach  CD i  DVD do zajęć  realizowanych w Projekcie  pn.  „Równe szanse dla 
wszystkich”  w  roku  szkolnym  2009/2010  w  ilości  i  asortymencie  zgodnie  z 
Załącznikiem  Nr  2  do  SIWZ,  do  siedziby  Zamawiającego:  II  Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie, ul. Daszyńskiego 15. 

• Transport,  rozładowanie dostarczonego towaru oraz przeniesienie i ustawienie go 
we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

3. Szczegółowy  Zakres  przedmiotu  umowy  określają  Specyfikacja  Istotnych  Warunków 
Zamówienia  oraz oferta Wykonawcy, które są integralną częścią umowy. 

                                                           

§ 2
1. Termin rozpoczęcia: 1 dzień po zawarciu umowy.
2. Termin wykonania: 21 dni od dnia zawarcia umowy. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu 

umowy w przypadku:

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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a)  wystąpienia  takich  warunków  atmosferycznych,  które  ze  względów  obiektywnych 
uniemożliwiają wykonanie dostawy,

b) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej,  które spowodują przerwanie lub 
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

§ 3
1. Wykonawca  może dostarczyć  przedmiot  zamówienia  w jednorazowej  dostawie  lub 

dostarczyć  przedmiot  zamówienia  w  kilku  dostawach  w  terminie  obowiązywania 
umowy. Wykonawca powiadomi  Zamawiającego o każdorazowej dostawie przedmiotu 
umowy na 3 dni robocze  przed  planowaną dostawą.

2. Zamawiający zastrzega sobie 7-dniowy termin do sprawdzenia dostarczonego przedmiotu 
dostawy co do ilości, jakości i wartości liczony od dnia dostawy całości lub partii towaru, 

3. W razie stwierdzenia widocznych braków lub wad w przedmiocie dostawy Zamawiający 
zobowiązuje Wykonawcę do ich uzupełnienia lub wymiany  w nieprzekraczalnym terminie 
7 dni liczonym od dnia dostawy całości lub partii towaru. Zamawiający  nie wyraża zgody 
na jakiekolwiek zmiany cen w górę za wymieniany towar, w wypadku dostarczenia przez 
Wykonawcę wydań nowszych. 

4. W przypadku zmiany asortymentu na asortyment o niższej cenie w   sytuacji określonej w 
ust.3 strony dokonają obniżenia wynagrodzenia o którym mowa w § 4 niniejszej umowy za 
wymieniany asortyment .

5. Przy realizacji umowy poprzez dostawy częściowe strony umowy sporządzą każdorazowo 
protokół częściowy przekazania partii dostawy.

6. Dopiero po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy  Strony spiszą końcowy protokół 
odbioru stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT. 

§ 4
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie   przedmiotu umowy:

kwota netto …..….........  zł, słownie zł:…………………...., + VAT w zł ………. słownie:
………………………zł  =  kwota brutto ………………   słownie brutto: 
…..............................................................................

2. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  przedmiotem  umowy  oraz  warunkami  jej 
realizacji i oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, uwzględnia wszystkie 
okoliczności związane z jego realizacją i nie będzie domagał się jego podwyższenia.

§ 5
1. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług,  o  numerach 

identyfikacyjnych:
Wykonawca:…........................i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur 
VAT.

2. Wykonawca  sporządzi  fakturę VAT. Podstawą do wystawienia faktury  będzie protokół 
końcowy odbioru przedmiotu objętego niniejszą umową 

3. Faktura VAT wystawiona będzie na: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 
w Głogowie, ul. Daszyńskiego 15, 67-200 Głogów. 

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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4. Należność  za  zrealizowany  przedmiot  umowy  płatna  będzie  przelewem  z  konta 
Zamawiającego  na  konto  Wykonawcy w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania 
dokumentów rozliczeniowych i prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

5. Faktura płatna będzie ze środków budżetu  szkoły  na rok 2009 z rozdziału 80195 § 4248 i 
§ 4249

6. W przypadku stwierdzenia, że braki lub wady w przedmiocie dostawy nie zostały  usunięte 
przez Wykonawcę w terminie określonym § 3 pkt 3 niniejszej umowy , Zamawiający może 
powstrzymać  się  z  zapłatą  całości  lub  części  wynagrodzenia,  do  czasu  wymiany  przez 
Wykonawcę przedmiotu zamówienia  na przedmiot zamówienia wolny od wad .

7. Za  wady  w  odniesieniu  do  pozycji  książkowych  w  rozumieniu  niniejszej  umowy 
Zamawiający uznaje:

a) braki w dostawie,
b) uszkodzenia przedmiotu dostawy,
c) dostawa innego asortymentu niż zamawiany,
d) pozycje z  pustymi stronami lub z innymi istotnymi uszkodzeniami,
e) lub inne istotne wady umniejszające wartość pozycji asortymentu.

8. W odniesieniu do wad niewidocznych w pozycjach książkowych Zamawiający zastrzega 
sobie  możliwość  zgłoszenia  reklamacji  towaru.  Strony  ustalają  14  dniowy  termin 
reklamacji,  przy  czym  termin  ten  rozpoczyna  swój  bieg  od  pisemnego  potwierdzenia 
odbioru  przedmiotu  zamówienia   przez  uczestnika   projektu  lub  prowadzącego  zajęcia 
(nauczyciela, specjalisty).

9. W odniesieniu do następujących pozycji: CD i DVD, filmy edukacyjne, oprogramowanie 
edukacyjne, Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamacji tych pozycji po odbiorze przez 
uczestników projektu i zgłoszeniu przez nich wad np.;
a)  uszkodzenia mechaniczne typu: uszkodzona płyta, pęknięta płyta, porysowana,
b) brak nagrania, 
c) niezgodność z wersja papierową,
d) lub inne istotne wady umniejszające wartość pozycji asortymentu.
 Strony ustalają 14 dniowy termin reklamacji, przy czym termin ten rozpoczyna swój bieg 
od pisemnego potwierdzenia odbioru nośnika przez uczestnika  projektu lub prowadzącego 
zajęcia (nauczyciela, specjalisty).

10. W ramach reklamacji wynikłych z punktów  8 i 9 niniejszego § Wykonawca zobowiązuje 
się do wymiany towaru na wolny od wad w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia 
reklamacji.

§ 6
W przypadku niewykonania lub nieterminowego bądź nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)  w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 
umowy    z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, 

b) w  wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od 
umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

    c)  w wysokości 0,1%  wartości brutto przedmiotu umowy za zwłokę w wykonaniu   

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
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        przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2      
        ust.2 niniejszej umowy.

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 0,2 % za każdy dzień   
    zwłoki, wartości umownej brutto przedmiotu umowy dostarczonego z wadami jednak 
    nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego z wadą.

           Za nienależyte wykonanie zobowiązania uważa się również niedostarczenie choćby jednego 
z   tytułów objętych zamówieniem.

2.    Za nieterminową płatność faktur przysługują Wykonawcy odsetki ustawowe.
3. Jeżeli  kara  umowna  nie  pokryje  szkody,  Zamawiającemu  przysługuje  odszkodowanie 

uzupełniające na zasadach ogólnych.

§ 7
1. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy może  nastąpić  za  zgodą  obu stron  wyrażoną  na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna  jest  jednak  pod  rygorem  nieważności  zmiana  postanowień  zawartej 

umowy  oraz  wprowadzenie  nowych  postanowień  do  umowy  niekorzystnych  dla 
Zamawiającego,  jeżeli  przy  ich  uwzględnieniu  należałoby  zmienić  treść  oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy, jak również zmiana nie przewidziana w 
niniejszej umowie.

§ 8
Do  spraw  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  będą  mieć  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9
Ewentualne  spory,  które  mogą  wyniknąć  ze  stosowania  niniejszej  umowy  rozstrzygnie  sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Niniejsza umowa zawiera dwa załączniki stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 - Oferta wykonawcy.
Załącznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach:             
3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 12
Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania.

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA                   

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
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WYKAZ DOSTAW ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU 
OSTATNICH 3 LAT 

Sporządzić  i  załączyć  do  oferty  wykaz  wykonania  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy  -  w tym okresie,  co najmniej  2  dostaw tożsamych z  przedmiotem zamówienia,  z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz odbiorcy. 
Do  wykazu  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające,  że  dostawy  te  zostały  wykonane 
należycie.

L.p
.

Opis wykonanych dostaw
Wartość 
dostawy

Odbiorca
Data i miejsce 

wykonania

 

Jednocześnie  oświadczamy,  że  wykonując  wymienione  powyżej  zamówienia  nie 
wyrządziliśmy  szkody  wynikającej  z  nienależytej  staranności  w  ich  wykonaniu  oraz  nie 
spowodowaliśmy szkody nie wykonując zamówienia.

 ........................., dn. .....................
...................................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 
do występowania  w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
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OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego na zadanie pod 
nazwą :
„Dostawa książek i podręczników szkolnych oraz książek, podręczników szkolnych i materiałów 
edukacyjnych na płytach CD i DVD do zajęć realizowanych w Projekcie pn. Równe szanse dla 
wszystkich w roku szkolnym 2009/2010 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja  Kopernika 
w Głogowie.

- oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu,

- oświadczamy,  że  posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- oświadczamy,  że  posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujemy 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, lub 
przedstawimy  pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania  zamówienia,

- oświadczamy,  że  znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej 
wykonanie zamówienia, 

- oświadczamy, że  nie podlegamy wykluczeniu  z postępowania o udzielenie  zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych 

           (Dz. U. z 2007r.. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

...................................., dnia .....................................
              
                                                                                                                  

............................................................................
podpis osoby/ osób uprawnionej /ych 

do reprezentowania oferenta

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowany przez Unię Europejską
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