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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:631316-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Meble
2022/S 219-631316

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Adres pocztowy: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 
Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl 
Tel.:  +48 566218281
Faks:  +48 566218455
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
zakup wyposażenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu
Numer referencyjny: ZW-I.272.79.2022

II.1.2) Główny kod CPV
39100000 Meble

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie z podziałem 
na 19 części, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik 
nr 11A-T, do SWZ , Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 A-T oraz z projektem umowy 
stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet A Meble
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) 
i środki czyszczące

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11A, do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 A oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet B Meble gastronomiczne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
44411300 Umywalki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11B do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 B oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet C Meble fryzjerskie
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39712200 Urządzenia fryzjerskie
44410000 Artykuły łazienkowe i kuchenne
44411300 Umywalki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11c do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 C oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet D AGD
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39300000 Różny sprzęt

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11c do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 C oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet E AGD
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44410000 Artykuły łazienkowe i kuchenne
44411300 Umywalki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11 E do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 E oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet F Wyposażenie Ogólnodydaktyczne
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39290000 Wyposażenie różne
39292100 Tablice szkolne do pisania kredą

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11 F do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 F oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet G Wyposażenie Gastronomiczne
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39200000 Wyposażenie domowe
39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11G do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 G oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet H Wyposażenie Gastronomiczne
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39315000 Urządzenia restauracyjne
39513000 Bielizna stołowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11H do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 H oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I Wyposażenie Krawieckie
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11I do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 I oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet J Wyposażenie Ogrodnicze
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
16160000 Różny sprzęt ogrodniczy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11J do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 J oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet K Urządzenia gastronomiczne
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39315000 Urządzenia restauracyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11 K do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 K oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet L Urządzenia gastronomiczne
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11 L do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 L oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet M Urządzenia gastronomiczne
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31710000 Sprzęt elektroniczny

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11 M do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 M oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet N Urządzenia gastronomiczne
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39712200 Urządzenia fryzjerskie
33711600 Preparaty i artykuły do włosów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11 N do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 N oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet O Urządzenia gastronomiczne
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39712200 Urządzenia fryzjerskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11 O do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 O oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet P Urządzenia gastronomiczne
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39712200 Urządzenia fryzjerskie
33711600 Preparaty i artykuły do włosów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11 P do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 P oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet R - Maszyny, narzędzia, akcesoria budowlane
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
35113100 Budowlany sprzęt bezpieczeństwa
44100000 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
42674000 Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11 R do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 R oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet S - Materiały, surowce budowlane
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
35113100 Budowlany sprzęt bezpieczeństwa
44100000 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
42674000 Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11 S do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 S oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet T- BHP i pozostałe
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
22000000 Druki i produkty podobne
22470000 Instrukcje
38300000 Przyrządy do pomiaru

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 
15 i 21, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z 
ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez 
Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. 
Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie 
jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, zgodnie z 
zapisami zawartymi w formularzach cenowych, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 11 T do SWZ , Opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 T oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia 
zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: w terminie maksymalnym 60 dni od dnia zwarcia umowy chyba, że wykonawca 
w Formularzu ofertowym zaoferuje inny krótszy termin

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie1. Do oferty wykonawca dołącza 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia – na formularzu JEDZ (Załącznik 1 do SWZ). Instrukcję wypełnienia JEDZ zawiera załącznik nr 1A 
do SWZ. W zakresie „części IV: Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca ogranicza się do wypełnienia sekcji „ɑ: 
Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia 
żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ oraz oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do 
Swz);
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 
w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
(załącznik nr 9)
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Formularza cenowego- stanowiącego odpowiednio załącznik nr od 11A do 11T H do SWZ w zależności od 
Pakietu, na który składana jest oferta
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 
ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

14/11/2022 S219
https://ted.europa.eu/TED

21 / 24



Dz.U./S S219
14/11/2022
631316-2022-PL

22 / 24

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie
4. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych, o 
których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy PZP, tj.4.2 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu:
4.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
karnego –sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
4.2.2 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do Swz);
4.2.3 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.2.4 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp – na formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
Zamawiającego, o których mowa w:
-art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,
-art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
-art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
-art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,
(załącznik nr 7 do Swz).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/12/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Formularza cenowego- stanowiącego odpowiednio załącznik nr od 11A do 11T H do SWZ w zależności od 
Pakietu, na który składana jest oferta
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 
ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę,o 
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 
zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
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wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dlatego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący 
przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. 
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo 
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 6. Odwołanie wobec 
treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy; 7. Odwołanie wobec czynności innych niż 
określone w pkt 1, 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 8. 
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie: 1) 15 dni od dniazamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie 
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia 
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2022
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