
14.01.2022 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej  

na podstawie – w art. 2 ust. 1 pkt 1  Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości poniżej kwoty 130 000 zł obowiązującego w Szkole Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Poniatowej  

zaprasza  

Do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Dostawa sprzętu i pomocy 
dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – robotyka. 
 

1. Opis zamówienia: 
1) Roboty edukacyjne wraz z akcesoriami LEGO® SPIKE Prime #45678 + części 

zapasowe – 12 sztuk  
2) Klocki do samodzielnej konstrukcji LEGO® SPIKE Prime #45681 – 12 sztuk  
3) Roboty edukacyjne wraz z akcesoriami LEGO® SPIKE Essential #45345 + części 

zapasowe – 12 sztuk  
4) Roboty edukacyjne wraz z akcesoriami FIRST® LEGO® League Challenge (2022/2023) 

+ LEGO Education SPIKE Prime #45678, LEGO Education SPIKE Prime #45681 - 
zestaw rozszerzający 1 kpl  

5) Klocki do samodzielnej konstrukcji LEGO® Education BricQ Motion Prime + Zestaw 
do pracy indywidualnej PLK - 2 na 1 zestaw bazowy 4 sztuki 

6) Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami (płytka stykowa prototypowa + zestaw 
przewodów) – 2 szt. 

7) Stacja na gorące powietrze + lutownica (dwukanałowa) – 2 szt. 
 
Cena: do 80000 zł (brutto) 
 

2. Termin realizacji zamówienia: 28.02.2022 r. 
3. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej: Oferty należy złożyć w terminie od dnia 

17.01.2022 r. do 21.01.2022 r. do godz. 15.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego, ul. Szkolna 9, 24-320 Poniatowa lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres sp@sp.poniatowa.pl. 

4. Opis kryterium wyboru wykonawcy: 70% cena, 30% warunki gwarancji. 
5. Na kopercie lub w tytule e-maila należy umieścić tytuł: Propozycja cenowa na 

wykonanie zadania – Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach 
programu „Laboratoria Przyszłości” – robotyka. 

6. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami jest sekretarz Pani Elżbieta 
Basiakowska. W razie nieobecności sekretarza informacji udziela Pan dyrektor Rafał 
Pastwa, sekretariat szkoły, tel. 81 820 46 79 

7. Informacje dotyczące zawierania umowy: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 
propozycji cenowej zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

8. W informacji o udzieleniu zamówienia na szkolnej stronie BIP podaje się nazwę (firmę) 
albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, 
a także cenę wybranej oferty. 
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