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         Katowice 15.04.2016  r. 

 
       ………………………………………………….. 

 
 

       ZATWIERDZAM  
 
 
 
 PRZETARG NIEOGRANICZONY  na dostawę materiałów promocyjnych BRD  

dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach   
 
1. Informacje o Zamawiającym  
Zamawiającym jest: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 
Adres:40-507 Katowice, ul. Francuska 78  
Numer telefonu (0-32) 359 30 00  
Numer faksu (0-32) 359 30 01 
Godziny urzędowania od 730- 1530, od poniedziałku do piątku 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.word.katowice.pl  
2.Tryb udzielenia zamówienia  
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209.000 
euro, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: Kody CPV    
 
BRD – bezpieczeństwo ruchu drogowego 
kody CPV: 39294100-0, 37400000-2,18931100-5, 31521320-3, 30213200-7, 38651100-4, 30234600-4, 33140000-3, 
30231000-7, 30192121-5, 35113430-2,   
 
3.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
3.3 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych  
3.4 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia uzupełniających. 
3.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3.6 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

1. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, cały asortyment ma 
spełniać normę bezpieczeństwa CE. 
 

2. Dostawa: Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby WORD w Katowicach, 
przy ul. Francuskiej 78.   

3. Dostawa zostanie potwierdzona przygotowanym przez Wykonawcę i podpisanym obustronnie protokołem 
zdawczo odbiorczym „bez zastrzeżeń” który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę.    

4. Materiały promocyjne BRD  
 

Lp. Asortyment Ilość 
1. Odblask fluorescencyjny miękki ze sznurkiem lub łańcuszkiem umożliwiającym jego 

zaczepienie, widoczny w świetle reflektorów samochodowych koloru żółtego w kształcie 
koła o średnicy min. 6,5 cm. Z umieszczonym logo WORD Katowice w kolorze niebieskim i 
czerwonym. Pakowane po 100 sztuk. 

5000 

2. Opaska samozaciskowa fluorescencyjna na rękę widoczna w świetle reflektorów 
samochodowych  
o wymiarach 34cm x 3 cm, koloru żółtego.  
Z umieszczonym logo WORD Katowice w kolorze niebieskim i czerwonym. Pakowane po 
100 sztuk. 

6000 
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3. Naklejka odblaskowa fluorescencyjna, widoczna w świetle reflektorów samochodowych 
koloru żółtego. Kształt (otwartej dłoni) o średnicy minimum 55mm. Z umieszczonym logo 
WORD Katowice w kolorze niebieskim i czerwonym. Pakowane po 100 sztuk. 

2000 

4. Piłka nożna – szyta maszynowo, rozmiar 5, dętka lateksowa, przynajmniej dwie warstwy 
materiału, materiał syntetyczny. 

50 

5. Piłka do gry w siatkówkę – rozmiar 5, wykonana ze skóry syntetycznej, waga w granicach 
240 – 280 gr. 

25 
6. Piłka koszykowa – rozmiar 7, waga od 500 gr, wykonana z wysokiej jakości gumy. 50 
7. Ochraniacze - sześcio elementowy zestaw ochraniaczy składający się z 2 ochraniaczy na 

kolana, 2 ochraniaczy na łokcie, 2 ochraniaczy na nadgarstki. Całość  
w nylonowej torbie umożliwiającej przenoszenie zestawu. Rozmiar ochraniaczy M. 

20 

8. Plecak powinien posiadać minimalne wymiary min. 33cm x 46cm x 19cm. Wewnątrz 1 
komora. Kieszeń zapinana na suwak, 2 płaskie kieszenie na portfel oraz telefon miejsce 
na 2 długopisy. Na przodzie oraz po bokach kieszenie zapinane na suwak. Materiał: 85% 
Polyester/5% Nylon PU - pianka poliuretanowa. Minimalna pojemność plecaka – 18 litrów. 

30 

9.  Łamana deskorolka wyposażona w kauczukowe świecące koła. Oba kółka skrętne 360°. 
Wytrzymałość 80 kg. W zestawie : klucze serwisowe, pokrowiec. 

15 

10.  Latarka z 4 diodami LED wraz z bateriami, zasilanie: Baterie AA. Żywotność diod: 80000h. 30 
11. Hulajnoga czterokołowa, balansowa. Przednie koła skrętne. Wyposażona w 4 kółka. 

Hulajnoga składana, uchwyty pokryte pianką. Hamulec tylny. Regulowana wysokość 
kierownicy od 57-77cm. Kółka wykonane z kauczuku. Podest pokryty powłoką 
antypoślizgową. Wymiary 70x25cm. 

15 

12. Tablet o takich parametrach lub lepszych.  
Parametry minimum:  System operacyjny: Android 4.2.2,  Pamięć RAM: 512 MB (DDR3),  Wbudowana pamięć: 4 GB,  4 kierunkowy czujnik położenia,  Połączenie z Internetem: WIFI 802.11b/g/n,  Obsługa 3G DONGLE wszystkich operatorów,  Rozmiar wyświetlacza: 18 cm TFT-LCD ( 7 cali),  Rozdzielczość wyświetlacza: 1024x600 (16:9),  Możliwość aktualizowania oprogramowania,  Wyświetlacz: ekran dotykowy, pojemnościowy  

z funkcją 5-point-Multitouch,  Złącza: micro-USB, wyjście słuchawkowe  
z możliwością podpięcia zestawu słuchawkowego  
z mikrofonem,  Wyjście HDMI,  Podwójna kamera: z tyłu obudowy – zdjęcia w rozdzielczości 1,3 Mpx lub VGA oraz 
nagrywanie filmów w rozdzielczości HD 720p; kamera internetowa z przodu obudowy,  Obsługa kart pamięci: formaty micro SD/micro SDHC do 32 GB,  Wbudowany mikrofon,  Wbudowane głośniki  Bateria: Litowo-Polimerowa  Wymiary: 192x116x10 mm (szer. x wys. x głęb.). 

Zawiera dodatkowo:  Silikonowe etui,  Ładowarkę sieciową,  Kabel USB. 

15 

13.  Aparat cyfrowy o parametrach takich samych lub lepszych: 
rozdzielczość 16 mln pikseli, zbliżenie optyczne 5x, ogniskowa (dla 35 mm) 26-130 mm, 
cyfrowy stabilizator obrazu. 

10 

14. Pendrive: pojemność minimum 4GB, interfejs pamięci USB 2.0, metalowa obudowa, 
wskaźnik świetlny transferu danych. 

50 



ZP/BRDIII/6/16 

 3

15. Apteczka pierwszej pomocy. Wyposażenie apteczki zgodnie z normą UE (wkład 
opatrunkowy wg normy DIN 13164): 
Opatrunek indywidualny G – 1szt. 
Opatrunek indywidualny M – 3 szt. 
Plastry 10 x 6 cm ( 8szt.) – 1 opakowanie 
Plaster 5m x 2,5 cm – 1 szt. 
Opaska elastyczna 6 cm – 2 szt. 
Opaska Elastyczna 8 cm – 3 szt. 
Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm – 2 szt.  
Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm – 1 szt.  
Kompres 10 x 10 – 3 szt. 
Chusta trójkątna – 2 szt. 
Nożyce 14,5 cm – 1 szt. 
Rękawice lateksowe – 4 szt. 
Koc ratunkowy 160 x 210 cm – 1szt. 
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych - 1szt. 
Worek foliowy – 1 szt. 
Zawartość apteczki powinna być umieszczona w saszetce nylonowej zamykanej na zamek 
błyskawiczny, posiadać rzep umożliwiający mocowanie apteczki do tapicerki. 

30 

16. Konsola do gier o parametrach takich samych lub lepszych. 
Parametry minimum:  Wyświetlacz TFT 260 tyś. kolorów o przekątnej 4,3”cala i rozdzielczości 480x272,  Pamięć wewnętrzna: 4GB, rozbudowa poprzez kartę microSD do 36GB,  Posiada co najmniej 3000 gier,  Wymiary: 17cm x 8cm x 2cm.  
Funkcje konsoli:  odtwarzacz muzyki MP3,   odtwarzacz filmów MP4,   aparat fotograficzny ,  kamera cyfrowa,   kamera internetowa,   radio FM, dyktafon,   e-book - notatnik (odczytuje pliki txt),   czytnik kart microSD (SDHC),  podłączenie do telewizora,   budzik,   zegarek,   kalendarz.  
Konsola powinna zawierać wbudowany akumulator, oraz powinna posiadać:   kabel USB,   kabel AV  ładowarka sieciowa,  słuchawki,   instrukcje obsługi. 

15 

17. Długopis metalowy z dużym niebieskim wkładem. Wyposażony w gumkę ułatwiającą 
trzymanie w trakcie pisanie. Kolorystyka: gumka w kolorze niebieskim pozostała część 
korpusu satynowa. Wymiary: długość 14 cm (+/-3%), średnica1,3 cm (+/-3%),grawer w 
jednym kolorze, treść graweru to logo WORD Katowice. Kolorystyka oraz układ graficzny  
do uzgodnienia z Zamawiającym. 

300 

18. Kamizelka odblaskowa dla dorosłych. 
Opis/Materiał: kamizelka powinna być wykonana z żółtej tkaniny poliestrowej. Powinna 
posiadać dwa odblaskowe pasy poziome, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z 
europejską normą widoczności EN 47. Powinna posiadać zapięcie na rzep, klip lub suwak 
z przodu. 
Kolor: żółty fluorescencyjny. 
Z rozbiciem na rozmiary: 
M 250 szt., 
L 250 szt. 

500 

19.  Śpiwór z 2 – stronnym zamykaniem 100% poliestru. Podszewka: 100% przewiewnego 
poliestru. Wypełnienie: wierzchnie i dolne: 100% poliestru, 150g/m2, 1-warstwowe. 

20 

20. Zestaw paletek (2 szt.) do gry w badmintona z lotką. Całość w nylonowej torbie 
umożliwiającej przenoszenie zestawu 

60 
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21. Hulajnoga transportowa dla dorosłych składana 
dwukołowa, średnica koła 205 mm, koła kauczukowe PU, łożyska ABEC-5, regulacja 
wysokości kierownicy, podpórka tzw. nóżka, antypoślizgowy podest. 
 

5 

1. Pozycje od 4 do 21 bez nadruku logotypu WORD Katowice. 
2. Pozycje: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20 i 21 z gwarancją producenta na 12 miesięcy lub dłuższą 

  
 
4. Termin wykonania zamówienia. 
 
Termin dostawy do 14 dni kalendarzowych lub mniej, licząc od dnia podpisania umowy. 
 
 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 
pkt 1 - 4  niniejszego Rozdziału winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek 
określony w ust. 2 niniejszego Rozdziału musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 -2 
 niniejszego Rozdziału na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale 5 niniejszej 
SIWZ według formuły - spełnia / nie spełnia. 

5. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania 
wynikające z przepisów ustawy. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy, określonych w Rozdziale 5 ust. 1 niniejszej SIWZ, Zamawiający wymaga od 
Wykonawców złożenia następujących dokumentów:  

L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Uwagi 

1) 
Oświadczenie Wykonawcy  

o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu określonych  

w art. 22 ust 1 ustawy (oryginał) 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2  
do SIWZ. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków,  

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy składa przynajmniej 
jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą 

wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  i Rozdziale 5 ust. 2 niniejszej SIWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia następujących dokumentów:   
L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Uwagi 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw  do wykluczenia (oryginał) 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4  do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia musi być złożone przez każdego  z tych Wykonawców 
2)  Aktualny odpis z właściwego rejestru,  W przypadku oferty składanej przez Wykonawców 
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lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, aktualny odpis, musi być złożony przez każdego z tych Wykonawców oddzielnie. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć : oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 zawarte w formularzu ofertowym – zał. Nr 1) lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej . W tym przypadku oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej zawarte w załączniku nr 1 należy wykreślić. W przypadku oferty wspólnej dokumenty i oświadczenia każdy z wykonawców składa odrębnie. 4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia następujących dokumentów:  
L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Uwagi 

1) Wypełniony formularz oferty wraz z kalkulacją cenową 
Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, formularz musi być złożony wspólnie. 

 5. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 1 – 4  niniejszego Rozdziału Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia załączają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  oraz w przypadku podmiotów polegających na zasobach innych podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 7. Dokumenty wskazane w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziału są składane w oryginale  lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski. 10. Przez poświadczenie za zgodność z oryginałem, Zamawiający rozumie złożenie  na kserokopii dokumentu podpisu przez Wykonawcę albo umocowanego przedstawiciela  lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnianego lub upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego Rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 12. Dokument, o których mowa w ust. 11 niniejszego Rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami  

7.1 Wszystkie załączone dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii, potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem notarialnie.  
7.2 Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz.6 siwz oraz 
pełnomocnictw w formie elektronicznej lub faksem. 
7.3 Inne niż wskazane w pkt. 7.2 oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazane z 
zachowaniem formy pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną .  
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7.4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
7.5 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.  
7.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWIZ oraz zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

7.7. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
7.8. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: w sprawach 

merytorycznych Jacek Wójcik, a w sprawach proceduralnych Ewa Gawlik od poniedziałku do piątku w godz. 
pomiędzy 7.00 a 15.00 e-mail: zamowienia@word.katowice.pl, fax 32/359 30 08  8. Wymagania dotyczące wadium  

Nie jest wymagane. 9. Termin związania ofertą  
9.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  9.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
10. Opis sposobu przygotowywania ofert  

10.1 Ofertę należy sporządzić dokładnie według załączonego do siwz formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do siwz (wraz z załącznikami do formularza) lub na nim 

10.2 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
10.3  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10.4  Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej (czytelnie) w języku polskim. 
10.5  Oferta winna być podpisana w miejscach zaznaczonych przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy w taki sposób, aby tożsamość osoby/osób była identyfikowalna tj. podpis opatrzony imienną 
pieczęcią lub czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska. Jeżeli oferta i załączniki zostaną 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu 
potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę. 

10.6  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
10.7  Zaleca się aby całość oferty była spięta (zszyta) w sposób trwały, ponumerowany zapobiegający możliwość 

dekompletacji zawartości oferty. 
10.8 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 SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez 
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa; 

10.9  W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, 
zgodnie z tabelą zawarta w formularzu ofertowym. Brak powyższej informacji, oznaczać będzie, iż całość 
zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.  

10.10  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie I opakowaniu w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta 
/ opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 
niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób 
następujący:  

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 na dostawę materiałów promocyjnych BRD dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach,  
40-507 Katowice, ul. Francuska 78 

Nie otwierać przed 26.04.2016 r. godz. 10:15 
10.11 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty 

/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji: np.  za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, 
lub za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert   

 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
11.1 Oferty należy przesłać / składać do dnia 26.04.2016 r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego podany w 

punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sekretariat. 
11.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i 

wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.  
11.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres 

Zamawiającego podany w punkcie 1 w sposób opisany w punkcie niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem "Zmiana". Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu 
oferty - opatrzone napisem "Wycofane".  

11.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.  
11.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 11.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w 26.04.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pokój sala 

konferencyjna. 
11.7 Otwarcie ofert jest jawne.  
11.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zastaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek. 

11.9 Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie. 12.  Opis sposobu obliczania ceny 
12.1. Cenę ofertową stanowi cena brutto za całość dostawy uwzględniając wszelkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia, jak również wszelkie proponowane rabaty i upusty. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny 
oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę obciążają 
Wykonawcę.    
Cenę brutto  należy obliczyć wg wzoru: cena jednostkowa brutto x ilość szt.  

12.2  Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna, która jest obowiązująca w całym okresie 
ważności oferty oraz w okresie realizacji (wykonania) zamówienia i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 
12.3 Łączna cena ofertowa brutto stanowi sumę wszystkich pozycji asortymentowych danego zakresu cen 

zamówienia brutto, które należy wpisać do formularza ofertowego. Ponadto należy podać wartość netto oraz 
wysokość podatku VAT cyfrowo i słownie w złotych polskich (PLN), zgodnie z formularzem ofertowym 
stanowiącym załącznik do siwz. 
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia. Jeżeli trzecia 
cyfra po przecinku jest mniejsza niż  5, to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie. Jeżeli trzecia cyfra po 
przecinku jest równa lub większa od 5, to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.   

12.4 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.  
 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty  wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
13.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:  
cena brutto: 95 % 
termin wykonania: 5% 
 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena i termin wykonania otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 
punktowa oferty. 

 13.3. Kryterium cena  oferty 95%   
 
       Cena  minimalna brutto wśród ofert badanych  
A  =  ----------------------------------------------------- x 100 pkt x 95% 
       Cena badanej oferty brutto  
 

13.4  Kryterium: termin wykonania zamówienia – 5%   Maksymalny termin wykonania zamówienia to 14 dni kalendarzowych a minimalny termin to 1 dzień 
kalendarzowy licząc od dnia zawarcia umowy (jeżeli Wykonawca zaoferuje termin 0) dni to będzie 
równoznaczne z zaoferowaniem najkrótszego terminu dostawy wynoszącego 1 dzień) 

 
Najkrótszy termin wykonania zamówienia  wśród ofert badanych 

B= ------------------------------------------------------------------------------------------------ x100 pkt x5% 
 Termin badanej oferty  
13.5 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.  
13.6 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.   
 
14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
14.1 Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, Wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych, oraz terminie, określonym zgodnie z art.94 ust. 2 
po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Ponadto informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.word.katowice.pl  oraz na 
tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie 
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14.2   Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 5 dni licząc od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 27 ust. 2 PZP. Zamawiający może zawrzeć umowę przed 
upływem ww. terminu, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie 
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

14.3 W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Nie jest wymagane  
16. 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  
Wzór umowy– Załącznik nr 3 
W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, co do przedmiotu umowy, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z faktu, że 
przedmiot umowy określony w ofercie Wykonawcy z uwagi na postęp technologiczny został wycofany z produkcji. 
Wówczas zastępuje się go produktem nowszym, o funkcjonalności i wydajności nie gorszej niż w SIWZ oraz złożonej 
ofercie. Ewentualne zmiany kosztów obciążają Wykonawcę.   
 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia  
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych Dziale VI wymienionej ustawy. 
 
18. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.   
18.1 Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu 
postępowania. 

18.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

18.3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  
18.4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

18.5. Ujawnienie treści protokołu, wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:  
18.5.1. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
18.5.2. zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji "- ' odpłatnie (0.20 zł. 

za 1 stronę), 
18.5.3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  19. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.   

19.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 20. Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą 
20.1 Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.   
21.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.   
22.  Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

a. numer 1 - Wzór Formularza Ofertowego  
b. numer 2 - Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy PZP  
c. Numer 3 - Projekt umowy 
d. Numer 4 - Oświadczenie z art. 24  ust. 1 

                                   ZATWIERDZAM: 
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Zalącznik nr 1 

        (pieczęć firmy)         miejscowość, data 
......................................       .............................................. 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 Dane Wykonawcy:  
 Nazwa:  ................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................... 
Siedziba: .................................................................................................................................................. 
Strona internetowa …….........................................................................................................................................  
Numer telefonu  O (**) ............................................ Numer faksu  O (**) ................................................ 
Numer REGON ……………........................................... Numer NIP …………….................................................. 
 
Nawiązując do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych BRD dla Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach  nr sprawy ZP/BRDIII/6/16 oferuję dostawę przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
za cenę brutto : ……….……………..…  zł  słownie: …............................................................................................... 
w tym VAT ……………………………… netto …………………………………………………………………………….….  
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………... 
Termin dostawy : ……………………… dni kalendarzowych od podpisania umowy (max 14 dni - min. 1 dzień) 
 
Lp.                        Asortyment Ilość 

Cena 
jedn.  
netto 

Wartość  
netto 

Stawka  
podatku  
VAT 

Wartość 
oferty 
brutto 

1. Odblask fluorescencyjny miękki ze sznurkiem 
lub łańcuszkiem umożliwiającym jego 
zaczepienie, widoczny w świetle reflektorów 
samochodowych koloru żółtego w kształcie 
koła o średnicy min. 6,5 cm. Z umieszczonym 
logo WORD Katowice w kolorze niebieskim i 
czerwonym. Pakowane po 100 sztuk. 

5000     

2. Opaska samozaciskowa fluorescencyjna na 
rękę widoczna w świetle reflektorów 
samochodowych o wymiarach 34cm x 3 cm, 
koloru żółtego. Z umieszczonym logo WORD 
Katowice w kolorze niebieskim i czerwonym. 
Pakowane po 100 sztuk. 

6000     

3. Naklejka odblaskowa fluorescencyjna, 
widoczna w świetle reflektorów 
samochodowych koloru żółtego. Kształt 
(otwartej dłoni) o średnicy minimum 55mm. Z 
umieszczonym logo WORD Katowice w 
kolorze niebieskim i czerwonym. Pakowane 
po 100 sztuk. 

2000     

4. Piłka nożna – szyta maszynowo, rozmiar 5, 
dętka lateksowa, przynajmniej dwie warstwy 
materiału, materiał syntetyczny. 

50     

5. Piłka do gry w siatkówkę – rozmiar 5, 
wykonana ze skóry syntetycznej, waga w 
granicach 240 – 280 gr. 

25     

6. Piłka koszykowa – rozmiar 7, waga od 500 
gr, wykonana z wysokiej jakości gumy. 

50     
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7. Ochraniacze - sześcio elementowy zestaw 
ochraniaczy składający się z 2 ochraniaczy 
na kolana, 2 ochraniaczy na łokcie, 2 
ochraniaczy na nadgarstki. Całość w 
nylonowej torbie umożliwiającej przenoszenie 
zestawu. Rozmiar ochraniaczy M. 

20     

8. Plecak powinien posiadać minimalne 
wymiary min. 33cm x 46cm x 19cm. 
Wewnątrz 1 komora. Kieszeń zapinana na 
suwak, 2 płaskie kieszenie na portfel oraz 
telefon miejsce na 2 długopisy. Na przodzie 
oraz po bokach kieszenie zapinane na 
suwak. Materiał: 85% Polyester/5% Nylon PU 
- pianka poliuretanowa. Minimalna 
pojemność plecaka – 18 litrów. 

30     

9.  Łamana deskorolka wyposażona w 
kauczukowe świecące koła. Oba kółka skrętne 360°. Wytrzymałość 80 kg. W 
zestawie : klucze serwisowe, pokrowiec. 

15     

10.  Latarka z 4 diodami LED wraz z bateriami, 
zasilanie: Baterie AA. Żywotność diod: 
80000h. 

30     

11. Hulajnoga czterokołowa, balansowa. 
Przednie koła skrętne. Wyposażona w 4 
kółka. Hulajnoga składana, uchwyty pokryte 
pianką. Hamulec tylny. Regulowana 
wysokość kierownicy od 57-77cm. Kółka 
wykonane z kauczuku. Podest pokryty 
powłoką antypoślizgową. Wymiary 70x25cm. 

15     

12. Tablet o takich parametrach lub lepszych.  
Parametry minimum:  System operacyjny: Android 4.2.2,  Pamięć RAM: 512 MB (DDR3),  Wbudowana pamięć: 4 GB,  4 kierunkowy czujnik położenia,  Połączenie z Internetem: WIFI 802.11b/g/n,  Obsługa 3G DONGLE wszystkich 

operatorów,  Rozmiar wyświetlacza: 18 cm TFT-LCD ( 7 
cali),  Rozdzielczość wyświetlacza: 1024x600 
(16:9),  Możliwość aktualizowania oprogramowania,  Wyświetlacz: ekran dotykowy, 
pojemnościowy  
z funkcją 5-point-Multitouch,  Złącza: micro-USB, wyjście słuchawkowe  
z możliwością podpięcia zestawu 
słuchawkowego  
z mikrofonem,  Wyjście HDMI,  Podwójna kamera: z tyłu obudowy – zdjęcia 
w rozdzielczości 1,3 Mpx lub VGA oraz 
nagrywanie filmów w rozdzielczości HD 
720p; kamera internetowa z przodu 
obudowy,  Obsługa kart pamięci: formaty micro 
SD/micro SDHC do 32 GB,  Wbudowany mikrofon,  Wbudowane głośniki  Bateria: Litowo-Polimerowa  Wymiary: 192x116x10 mm (szer. x wys. x 
głęb.). 

Zawiera dodatkowo: 

15     
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 Silikonowe etui,  Ładowarkę sieciową,  Kabel USB. 
13.  Aparat cyfrowy o parametrach takich samych 

lub lepszych: rozdzielczość 16 mln pikseli, 
zbliżenie optyczne 5x, ogniskowa (dla 35 
mm) 26-130 mm, cyfrowy stabilizator obrazu. 

10     

14. Pendrive: pojemność minimum 4GB, interfejs 
pamięci USB 2.0, metalowa obudowa, 
wskaźnik świetlny transferu danych. 

50     

15. Apteczka pierwszej pomocy. Wyposażenie 
apteczki zgodnie z normą UE (wkład 
opatrunkowy wg normy DIN 13164): 
Opatrunek indywidualny G – 1szt. 
Opatrunek indywidualny M – 3 szt. 
Plastry 10 x 6 cm ( 8szt.) – 1 opakowanie 
Plaster 5m x 2,5 cm – 1 szt. 
Opaska elastyczna 6 cm – 2 szt. 
Opaska Elastyczna 8 cm – 3 szt. 
Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm – 2 szt.  
Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm – 1 szt.  
Kompres 10 x 10 – 3 szt. 
Chusta trójkątna – 2 szt. 
Nożyce 14,5 cm – 1 szt. 
Rękawice lateksowe – 4 szt. 
Koc ratunkowy 160 x 210 cm – 1szt. 
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz 
z wykazem telefonów alarmowych - 1szt. 
Worek foliowy – 1 szt. 
Zawartość apteczki powinna być 
umieszczona w saszetce nylonowej 
zamykanej na zamek błyskawiczny, posiadać 
rzep umożliwiający mocowanie apteczki do 
tapicerki. 

30     

16. Konsola do gier o parametrach takich 
samych lub lepszych. 
Parametry minimum:  Wyświetlacz TFT 260 tyś. kolorów o 

przekątnej 4,3”cala i rozdzielczości 
480x272,  Pamięć wewnętrzna: 4GB, rozbudowa 
poprzez kartę microSD do 36GB,  Posiada co najmniej 3000 gier,  Wymiary: 17cm x 8cm x 2cm.  

Funkcje konsoli:  odtwarzacz muzyki MP3,   odtwarzacz filmów MP4,   aparat fotograficzny ,  kamera cyfrowa,   kamera internetowa,   radio FM, dyktafon,   e-book - notatnik (odczytuje pliki txt),   czytnik kart microSD (SDHC),  podłączenie do telewizora,   budzik,   zegarek,   kalendarz.  
Konsola powinna zawierać wbudowany 
akumulator, oraz powinna posiadać:   kabel USB,   kabel AV  ładowarka sieciowa,  słuchawki,   instrukcje obsługi. 

15     
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17. Długopis metalowy z dużym niebieskim 
wkładem. Wyposażony w gumkę ułatwiającą 
trzymanie w trakcie pisanie. Kolorystyka: 
gumka w kolorze niebieskim pozostała część 
korpusu satynowa. Wymiary: długość 14 cm 
(+/-3%), średnica1,3 cm (+/-3%),grawer w 
jednym kolorze, treść graweru to logo WORD 
Katowice. Kolorystyka oraz układ graficzny  
do uzgodnienia z Zamawiającym. 

300     

18. Kamizelka odblaskowa dla dorosłych. 
Opis/Materiał: kamizelka powinna być 
wykonana z żółtej tkaniny poliestrowej. 
Powinna posiadać dwa odblaskowe pasy 
poziome, wykonane ze srebrnej tkaniny 
zgodnej z europejską normą widoczności EN 
47. Powinna posiadać zapięcie na rzep, klip 
lub suwak z przodu. 
Kolor: żółty fluorescencyjny. 
Z rozbiciem na rozmiary: 
M 250 szt., 
L 250 szt. 

500     

19.  Śpiwór z 2 – stronnym zamykaniem 100% 
poliestru. Podszewka: 100% przewiewnego 
poliestru. Wypełnienie: wierzchnie i dolne: 
100% poliestru, 150g/m2, 1-warstwowe. 

20     

20. Zestaw paletek (2 szt.) do gry w badmintona 
z lotką. Całość w nylonowej torbie 
umożliwiającej przenoszenie zestawu 

60     

21. Hulajnoga transportowa dla dorosłych 
składana dwukołowa, średnica koła 205 mm, 
koła kauczukowe PU, łożyska ABEC-5, 
regulacja wysokości kierownicy, podpórka 
tzw. nóżka, antypoślizgowy podest. 

5     

 
 
1.Oświadczam, iż  Wykonawca udziela gwarancji dla poz. : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20 i 21 z gwarancją 
producenta na 12 miesięcy lub dłużej……………………………. licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 
2.Oświadczam, iż ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej 
podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:  

stanowisko ……......................................................................................................................... 
imię i nazwisko ......................................................................................................................... 
tel. O (**) .................................................  fax. O (**) ................................................. 
uwagi   ......................................................................................................... 

3. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt.14 uokk) , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wówczas powinien wykreślić treść ww. oświadczenia, a do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: ........................................................................................................................................................................ 

4.Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
5.Oświadczam, iż akceptuję bez zastrzeżeń wzory umowy oraz warunki określone w SIWZ. 
7.Oświadczam, iż w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu 
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
8.Oświadczam, iż nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 
zamówienia. 
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9.Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty. 
10. Oświadczam, że nie zamierzam/zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om w zakresie …………………………………………………………………………………… 
11.Osobą do kontaktów z Zamawiającym jest/:  
tel. kontaktowy, faks: ……………………………............................................................................................................... 
zakres odpowiedzialności: .......….................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 

podpis/y, pieczątki osoby/osób  
upoważnionych do/ reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 
 
 
(pieczęć firmy)        
                                                       
 miejscowość data   

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 ust.1 USTAWY PZP 
 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  Dz.U. 
z 2015 r. poz. 2164) oświadczam, że: 
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy ustawy nakładają 

obowiązek ich posiadania *; 
2. posiadam wiedzę i doświadczenie * 
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*, 
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; * 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.  
297 KK.  
 
 

…...................................................................................... 
/podpis/y, pieczątki osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Załącznik nr 4  

                                                        
 

(pieczęć firmy)                                                              
miejscowość data  

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jedn.  Dz.U. z 2015 r., poz. 
2164) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust.1 ustawy PZP. 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 
297 KK.  
 

 
…...................................................................................... 

/podpis/y, pieczątki osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3  
 

 
WZÓR UMOWY  

Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego dnia  ………………2016 roku.  
 
zawarta w dniu .......................................... w Katowicach pomiędzy: 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach 
z siedzibą w Katowicach, 40-507, ul. Francuska 78 
NIP: 954-21-92-176, REGON: 273747894 
reprezentowanym przez: 
1)  ………………… 
              zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a  ……………….z siedzibą ……………………………, ……………………………. 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd…….. Wydział 
……………. pod numerem KRS …………. o kapitale zakładowym w wysokości ……………….. zł 
NIP: ………………………, REGON: …………………………. 
reprezentowaną przez:  

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą” 
§1 
 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy materiałów promocyjnych zgodnie ze złożoną  
ofertą. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w terminie do ………….. dni kalendarzowych od 
dnia podpisania umowy.  
3.Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby WORD w Katowicach. 
  
4. Dostawa  przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym „bez 
zastrzeżeń”, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

§2 
 
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. 
2. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w  wysokości 

………………………… zł netto, słownie:…………………………………….. plus należny podatek VAT 
………………….. słownie: …………………..…………….., tj.………………………………………………….. zł brutto 
słownie: …………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 
Lp.                        Asortyment Ilość 

Cena 
jedn.  
netto 

Wartość  
netto 

Stawka  
podatku  
VAT 

Wartość 
oferty 
brutto 

1. Odblask fluorescencyjny miękki ze sznurkiem 
lub łańcuszkiem umożliwiającym jego 
zaczepienie, widoczny w świetle reflektorów 
samochodowych koloru żółtego w kształcie 
koła o średnicy min. 6,5 cm. Z umieszczonym 
logo WORD Katowice w kolorze niebieskim i 
czerwonym. Pakowane po 100 sztuk. 

5000     

2. Opaska samozaciskowa fluorescencyjna na 
rękę widoczna w świetle reflektorów 
samochodowych o wymiarach 34cm x 3 cm, 
koloru żółtego. Z umieszczonym logo WORD 
Katowice w kolorze niebieskim i czerwonym. 
Pakowane po 100 sztuk. 

6000     

3. Naklejka odblaskowa fluorescencyjna, 2000     
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widoczna w świetle reflektorów 
samochodowych koloru żółtego. Kształt 
(otwartej dłoni) o średnicy minimum 55mm. Z 
umieszczonym logo WORD Katowice w 
kolorze niebieskim i czerwonym. Pakowane 
po 100 sztuk. 

4. Piłka nożna – szyta maszynowo, rozmiar 5, 
dętka lateksowa, przynajmniej dwie warstwy 
materiału, materiał syntetyczny. 

50     

5. Piłka do gry w siatkówkę – rozmiar 5, 
wykonana ze skóry syntetycznej, waga w 
granicach 240 – 280 gr. 

25     

6. Piłka koszykowa – rozmiar 7, waga od 500 
gr, wykonana z wysokiej jakości gumy. 

50     

7. Ochraniacze - sześcio elementowy zestaw 
ochraniaczy składający się z 2 ochraniaczy 
na kolana, 2 ochraniaczy na łokcie, 2 
ochraniaczy na nadgarstki. Całość w 
nylonowej torbie umożliwiającej przenoszenie 
zestawu. Rozmiar ochraniaczy M. 

20     

8. Plecak powinien posiadać minimalne 
wymiary min. 33cm x 46cm x 19cm. 
Wewnątrz 1 komora. Kieszeń zapinana na 
suwak, 2 płaskie kieszenie na portfel oraz 
telefon miejsce na 2 długopisy. Na przodzie 
oraz po bokach kieszenie zapinane na 
suwak. Materiał: 85% Polyester/5% Nylon PU 
- pianka poliuretanowa. Minimalna 
pojemność plecaka – 18 litrów. 

30     

9.  Łamana deskorolka wyposażona w 
kauczukowe świecące koła. Oba kółka skrętne 360°. Wytrzymałość 80 kg. W 
zestawie : klucze serwisowe, pokrowiec. 

15     

10.  Latarka z 4 diodami LED wraz z bateriami, 
zasilanie: Baterie AA. Żywotność diod: 
80000h. 

30     

11. Hulajnoga czterokołowa, balansowa. 
Przednie koła skrętne. Wyposażona w 4 
kółka. Hulajnoga składana, uchwyty pokryte 
pianką. Hamulec tylny. Regulowana 
wysokość kierownicy od 57-77cm. Kółka 
wykonane z kauczuku. Podest pokryty 
powłoką antypoślizgową. Wymiary 70x25cm. 

15     

12. Tablet o takich parametrach lub lepszych.  
Parametry minimum:  System operacyjny: Android 4.2.2,  Pamięć RAM: 512 MB (DDR3),  Wbudowana pamięć: 4 GB,  4 kierunkowy czujnik położenia,  Połączenie z Internetem: WIFI 802.11b/g/n,  Obsługa 3G DONGLE wszystkich 

operatorów,  Rozmiar wyświetlacza: 18 cm TFT-LCD ( 7 
cali),  Rozdzielczość wyświetlacza: 1024x600 
(16:9),  Możliwość aktualizowania oprogramowania,  Wyświetlacz: ekran dotykowy, 
pojemnościowy  
z funkcją 5-point-Multitouch,  Złącza: micro-USB, wyjście słuchawkowe  
z możliwością podpięcia zestawu 
słuchawkowego  
z mikrofonem,  Wyjście HDMI,  Podwójna kamera: z tyłu obudowy – zdjęcia 

15     
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w rozdzielczości 1,3 Mpx lub VGA oraz 
nagrywanie filmów w rozdzielczości HD 
720p; kamera internetowa z przodu 
obudowy,  Obsługa kart pamięci: formaty micro 
SD/micro SDHC do 32 GB,  Wbudowany mikrofon,  Wbudowane głośniki  Bateria: Litowo-Polimerowa  Wymiary: 192x116x10 mm (szer. x wys. x 
głęb.). 

Zawiera dodatkowo:  Silikonowe etui,  Ładowarkę sieciową,  Kabel USB. 
13.  Aparat cyfrowy o parametrach takich samych 

lub lepszych: 
rozdzielczość 16 mln pikseli, zbliżenie 
optyczne 5x, ogniskowa (dla 35 mm) 26-130 
mm, cyfrowy stabilizator obrazu. 

10     

14. Pendrive: pojemność minimum 4GB, interfejs 
pamięci USB 2.0, metalowa obudowa, 
wskaźnik świetlny transferu danych. 

50     

15. Apteczka pierwszej pomocy. Wyposażenie 
apteczki zgodnie z normą UE (wkład 
opatrunkowy wg normy DIN 13164): 
Opatrunek indywidualny G – 1szt. 
Opatrunek indywidualny M – 3 szt. 
Plastry 10 x 6 cm ( 8szt.) – 1 opakowanie 
Plaster 5m x 2,5 cm – 1 szt. 
Opaska elastyczna 6 cm – 2 szt. 
Opaska Elastyczna 8 cm – 3 szt. 
Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm – 2 szt.  
Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm – 1 szt.  
Kompres 10 x 10 – 3 szt. 
Chusta trójkątna – 2 szt. 
Nożyce 14,5 cm – 1 szt. 
Rękawice lateksowe – 4 szt. 
Koc ratunkowy 160 x 210 cm – 1szt. 
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz 
z wykazem telefonów alarmowych - 1szt. 
Worek foliowy – 1 szt. 
Zawartość apteczki powinna być 
umieszczona w saszetce nylonowej 
zamykanej na zamek błyskawiczny, posiadać 
rzep umożliwiający mocowanie apteczki do 
tapicerki. 

30     

16. Konsola do gier o parametrach takich 
samych lub lepszych. 
Parametry minimum:  Wyświetlacz TFT 260 tyś. kolorów o 

przekątnej 4,3”cala i rozdzielczości 
480x272,  Pamięć wewnętrzna: 4GB, rozbudowa 
poprzez kartę microSD do 36GB,  Posiada co najmniej 3000 gier,  Wymiary: 17cm x 8cm x 2cm.  

Funkcje konsoli:  odtwarzacz muzyki MP3,   odtwarzacz filmów MP4,   aparat fotograficzny ,  kamera cyfrowa,   kamera internetowa,   radio FM, dyktafon,   e-book - notatnik (odczytuje pliki txt), 

15     
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  czytnik kart microSD (SDHC),  podłączenie do telewizora,   budzik,   zegarek,   kalendarz.  
Konsola powinna zawierać wbudowany 
akumulator, oraz powinna posiadać:   kabel USB,   kabel AV  ładowarka sieciowa,  słuchawki,   instrukcje obsługi. 

17. Długopis metalowy z dużym niebieskim 
wkładem. Wyposażony w gumkę ułatwiającą 
trzymanie w trakcie pisanie. Kolorystyka: 
gumka w kolorze niebieskim pozostała część 
korpusu satynowa. Wymiary: długość 14 cm 
(+/-3%), średnica1,3 cm (+/-3%),grawer w 
jednym kolorze, treść graweru to logo WORD 
Katowice. Kolorystyka oraz układ graficzny  
do uzgodnienia z Zamawiającym. 

300     

18. Kamizelka odblaskowa dla dorosłych. 
Opis/Materiał: kamizelka powinna być 
wykonana z żółtej tkaniny poliestrowej. 
Powinna posiadać dwa odblaskowe pasy 
poziome, wykonane ze srebrnej tkaniny 
zgodnej z europejską normą widoczności EN 
47. Powinna posiadać zapięcie na rzep, klip 
lub suwak z przodu. 
Kolor: żółty fluorescencyjny. 
Z rozbiciem na rozmiary: 
M 250 szt., 
L 250 szt. 

500     

19.  Śpiwór z 2 – stronnym zamykaniem 100% 
poliestru. Podszewka: 100% przewiewnego 
poliestru. Wypełnienie: wierzchnie i dolne: 
100% poliestru, 150g/m2, 1-warstwowe. 

20     

20. Zestaw paletek (2 szt.) do gry w badmintona 
z lotką. Całość w nylonowej torbie 
umożliwiającej przenoszenie zestawu 

60     

21. Hulajnoga transportowa dla dorosłych 
składana dwukołowa, średnica koła 205 mm, 
koła kauczukowe PU, łożyska ABEC-5, 
regulacja wysokości kierownicy, podpórka 
tzw. nóżka, antypoślizgowy podest. 

5     

 
3. Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT poprzedzonej podpisanym „bez 

zastrzeżeń” protokołem zdawczo-odbiorczym.  
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, po 
wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia (protokół zdawczo-odbiorczy). 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe za opóźnienie. 

6. Osobą pełniąca nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………………….. tel. 
…..……………. 

7. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………………..…….…. 
 §3 
 
1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej lub …………………(większej) gwarancji na asortyment w poz. : 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 16, 19, 20 i 21 licząc od dnia podpisania protokołu odbioru tj.  …………. zgodnie ze złożoną 
ofertą. 

2.  Gwarancja obejmuje wszelkie wady, usterki  powstałe w czasie poprawnego użytkowania przedmiotu umowy  
3. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy odpowiednio pisemne gwarancje, instrukcje i broszury w języku polskim   
4. Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać wady przedmiotu zamówienia niezwłocznie po ich stwierdzeniu, 

telefonicznie i pisemnie  na numer faxu lub adres e-mail wskazany przez Wykonawcę tj. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
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 § 4.  
1. Strony ponadto zgodnie ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących 

przypadkach: 
1) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 2 ust.2), gdy Zamawiający odstąpi od  

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
2) w  wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 2 ust.2 umowy) w przypadku 

niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy w okresie pierwszych 10 dni po wymaganym terminie 
określonym w § 1 ust. 2, za każdy dzień zwłoki  

3) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 2 ust.2 umowy), w okresie powyżej 
10 dni kalendarzowych zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, liczone za każdy dzień zwłoki powyżej 
10 dni kalendarzowych od wymaganego terminu  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenie odszkodowań przewyższających kary umowne określone w 
ust. 1.   

§5 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach numerów kont bankowych, numeru NIP, 

siedziby i adresu dostarczenia faktur pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami 
bankowymi. 

 §6 
1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy mają zastosowanie w szczególności przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  
2. Wszelkie spory lub rozbieżności wynikające lub pozostające w związku z niniejszą umową, a które nie mogą 

być rozwiązane polubownie, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Strony zgodnie ustalają, iż prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszej umowy jest prawo polskie.  
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy z naruszeniem tego przepisu jest nieważna  
6. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o 

wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.  
 §7 
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas 
Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania przedmiotu umowy. 
Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać 
odszkodowania.  
 §8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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