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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 

Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu 

Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe 

Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2016 

dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8 

ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,  

Dz. U z  2016 r. poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). 

 

 

W związku z realizacją projektu nr: RPMA.10.03.01-14-4068/16 pt. „Postaw na zawód, postaw na 

siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego    

 

ZAMAWIAJACY 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II 

ul. Zwoleńska 12,  

27-300 Lipsko 

kieruje zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie 

technik handlowiec w ramach projektu.    

                              
1. Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 1) oraz w projekcie umowy (załącznik nr 4), które stanowią integralną część 

zapytania ofertowego. 

2. Oferent zostaje związany ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty. 

3. Szacunkowa wartość zamówienie nie przekracza 50 ty. złotych netto, tj. bez podatku od 

towarów i usług (VAT), wobec czego Zamawiając nie jest zobowiązany do stosowania zasady 

konkurencyjności.  

4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

5. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. 

8. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

9. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 

oraz nie podlega wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 

10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

11. Kryterium wyboru oferty: Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest 

cena brutto. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

a. O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

b. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

oferty. 

c. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, 

zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania kolejnej ich oceny. 
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d. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, 

skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 

e. Niniejsze postępowania prowadzone jest bez zastosowania obowiązujących w innych 

wypadkach, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poza art.4 pkt.8. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentem, 

który zaproponował najniższą cenę, w przypadku gdy zaoferowana cena będzie wyższa niż 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku gdy Oferent, 

który zaproponował najniższą cenę nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający przeprowadzi 

negocjacje z Oferentem, który zaproponował kolejną najniższą cenę spośród pozostałych 

ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

14.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

15. Ofertę należy składać na formularzach: formularz cenowy (załącznik nr 2), dane dotyczące 

Wykonawcy, oświadczenie (załącznik nr 3), parafowany wzór umowy (załącznik nr 4), które 

stanowią załącznik do zapytania ofertowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

24.10.2016r do godziny 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Lipsku, ul. Zwoleńska 12 , 27-300 Lipsko 

16. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: 

„Wyposażenie pracowni– technik handlowiec 

część nr:……………. 

 Nie otwierać przed 2016.10.24 do godz. 12.00” 

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez 

otwierania. 

17. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 24.10.2016r. godzinie 12.00 w sekretariacie 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku. 

18. W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt e-mailowy wekst.projekty@wp.pl 

lub telefoniczny 48/ 3783-029, osoba do kontaktu: Sylwia Mroczkowska 

 

         Zatwierdzam 

         

/mgr Mieczysław Mejzner/ 

                        /Dyrektor/ 

          

    

    

    

    

  
 

 

 

 

Załączniki: 

1. charakterystyka przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 

2. formularz cenowy - zał. nr 2 

3. oświadczenie, dane dotyczące Wykonawcy – zał. nr 3 

4. projekt umowy - zał. nr 4 
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Załącznik nr 1, nr EKST.042.2.2.4.19.2016 
 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie 

technik handlowiec w ramach realizacji projektu RPMA.10.03.01-14-4068/16 pt. „Postaw na zawód, 

postaw na siebie”. 

 

Część 1 zamówienia: Dostawa wyposażenia sklepowego -1; 
 

Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu 

Jednostka 

miary 

Łącznie  

liczba 

jednostek 

zamawianych 

Regał sklepowy Regał sklepowy RS-800  lub równoważny regał sklepowy  

o następujących minimalnych wymiarach (wysokość x 

długość x szerokość): 200 cm x 80 cm x 35 cm; obrzeże 

płyty PCV w kolorze regału; regał wykonany z płyty 

laminowanej o grubości min. 18 mm; posiada pięć 

poziomów do ekspozycji i magazynowania towarów,  

z których trzy dają możliwość regulacji wysokości 

zawieszenia, kolor dzika grusza 

sztuka 2 

Lada sklepowa Lada sklepowa oszklona z blatem LON 600B lub 

równoważna lada sklepowa o następujących minimalnych 

wymiarach: (długość x wysokość x szerokość) 60 cm x 85 

cm x 55 cm; obrzeże płyty PCV w kolorze lady; regał 

wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; 

kolor dzika grusza 

sztuka 2 

Wózek Wózek sklepowy o pojemności min. 65 litrów, produkcja 

polska, wykonany z materiału wysokiej jakości, 

wytrzymuje obciążenie do max. 100 kg 

sztuka 2 

Osłonka cenowa Osłonki cenowe NOWOŚĆ do listew cenowych o 

standardowej szerokości etykiety 39 mm. Osłonki produkcji 

polskiej, wykonane z materiału PVC 0,4 mm, nadruk 

dwustronny, druk UV offsetowy, rozmiar 70 mm na 60 mm 

w miejscu okienka ( samo okienko 56 mm na 40 mm ) - 

odstający listek 80 mm na 60 mm. Dostępny jest kolor 

zielony z białym napisem; 

sztuka  10 

Kartonik 

jednorazowy 
Kartonik jednorazowy o rozmiarach 70 mm na 39 mm 

wysokości do oznaczania cen stosowany w listwach o 

wysokości 39 mm; kartoniki sprzedawane są w paczkach po 

100 sztuk; występują w 4 wersjach ( 2 czerwonych i 2 

zielonych). 

zestaw 

(paczka 

100 sztuk) 

2 

Pisak PISAK PERMAMENTNY OKRĄGŁY CZARNY do 

tabliczek wielokrotnego użytku; dzięki wyżej 

wymienionemu pisakowi cenę można zmyć i nanieść 

ponownie nową.  

sztuka 4 

Osłonka cenowa Osłonka cenowa bez listka PROMOCJA  

z CZERWONYM  wykrzyknikiem do listew cenowych o 

standardowej szerokości etykiety 39 mm; osłonki są 

produkcji polskiej, wykonane z materiału PVC 0,4 mm, 

malowane jednostronne z wykrzyknikiem, malowane 

metoda sitodruku na folii połysk odpornej UV. Rozmiar 

60 mm wys. na 90 mm szer. w miejscu okienka na ( samo 

okienko 60 mm na 40 mm ). 

sztuka 10 
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Osłonka cenowa Osłonki cenowe SUPER CENA do listew cenowych o 

standardowej szerokości etykiety 39 mm; osłonki są 

produkcji polskiej, wykonane z materiału PVC 0,4 mm, 

nadruk dwustronny, druk UV offsetowy. Rozmiar 70 mm 

na 60 mm w miejscu okienka na ( samo okienko 56 mm na 

40 mm) - odstający listek 80 mm na 60 mm. 

sztuka 10 

Wkładka do 

listwy cenowej 
Wkładka do listwy cenowej o wysokości 39 mm czyli np. 

listwy DBR -39 lub TE-39 czy listwy HE-39 . Rolka min. 

100 m; Kolor wkładki – grusza (calvados). 

sztuka 2 

Uchwyt Uchwyt C o długości 560 mm ( wysokość 39 mm) idealny 

do zastosowania do regałów z płyty 18 mm; Uchwyt  C 

nakłada się na płytę od frontu bez konieczności klejenia, a 

następnie można dokupić dowolną listwę DBR  (np. DBR-

39 lub DBR-30 ) i nakleić na w/w uchwyt C dzięki czemu 

unikamy klejenia półki; Profil stosowany jako łącznik 

profilu cenowego "DBR" z regałem z płyty lub innym o 

grubości do 18 mm; 

sztuka 10 

 

Część 2 zamówienia: Dostawa wyposażenia sklepowego – 2; 
 

Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu 

Jednostka 

miary 

Łącznie  

liczba 

jednostek 

zamawianych 

Wieszak 

ubraniowy 

Uniwersalny wieszak ubraniowy z poprzeczką wykonany 

z mocnego tworzywa sztucznego, z obrotowym uchem; 

wieszak do eksponowania bluzek, swetrów, kurtek, spodni 

itp.; posiada różnorakie zaczepy; idealny do prezentacji  

i przechowywania odzieży; dodatkowy uchwyt pod 

haczykiem umożliwia zawieszanie małych rzeczy np. 

krawatów, a boczne "uszy" ułatwiają pewniejsze 

zawieszanie bluzek i koszulek; 10 sztuk jednakowego 

koloru 

sztuka 20 

 

Ceny klejone Ceny klejone w rolkach 
sztuka 

(rolka) 
10 

Manekin 

wystawowy 

Ekspozytor głowa uniwersalna- do prezentacji nakryć 

głowy; głowa może być używana jako ekspozytor damski 

lub męski; Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego – 

plastik; ekspozytor do postawienia na ladzie, półce itp.   

Wymiary: 

Wysokość: 35  cm 

Obwód głowy: 52 cm 

Wymiar podstawy: 19 x 23 cm 

Kolor:  cielisty  

sztuka 2 

Manekin 

wystawowy 

Damska głowa ekspozycyjna służy głównie do 

prezentacji nakryć głowy, peruk czy szalików;                                       

Sprawdza się również przy prezentowaniu okularów, chust, 

apaszek i słuchawek nausznych; Swoje zastosowanie 

znajdzie w sklepach odzieżowych, salonach 

optycznych, sklepach muzycznych; 

Wymiary: 

Wysokość całkowita: ok 52 cm 

Obwód głowy: ok 52 cm 

Szerokość ramion: ok 27 cm 

Wysokość do ramion: ok 24 cm 

sztuka 2 
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Ekspozytor noga 

damska 
Noga plastikowa damska długa do ekspozycji rajstop, 

pończoch, podkolanówek, skarpetek; wykonana z 

twardego tworzywa sztucznego w kolorze cielistym; noga 

gładka, bez szwów + stojak-podstawa dopasowana pod 

nogę manekina. 

Wymiary nogi: 
Wysokość: ok 75 cm 

Kolor: "cielisty" 

sztuka 4 

Manekin, tors 

styropianowy 

damski 

Manekin tors styropianowy damski – 40; manekin 

wykonany ze spienionego polistyrenu (styropianu) co 

gwarantuje wytrzymałość i funkcjonalność; elastyczne 

koszulki wykonane z wysokiej jakość materiału nadają 

elegancki wygląd przy ekspozycji odzieży; idealny do 

prezentacji bluzek, swetrów, T-shirtów itd.; manekin można 

wykorzystać w sklepach odzieżowych, wystawach 

sklepowych, studiach fotograficznych oraz w domu jako 

element nowoczesnego wystroju; koszulki w kolorach: 

biały, czarny, ecru, złota, srebrna, czerwona; koszulki 

można zdejmować i prać w celu utrzymania czystości; 

Wymiary: 

Wysokość korpusu – 72 cm 

Obwód w biodrach – 97 cm 

Obwód w pasie - 69 cm 

sztuka 1 

Manekin, tors 

styropianowy 

męski 

Manekin tors styropianowy męski - M/L; manekin 

wykonany ze spienionego polistyrenu (styropianu) co 

gwarantuje wytrzymałość i funkcjonalność; elastyczne 

koszulki wykonane z wysokiej jakość materiału nadają 

elegancki wygląd przy ekspozycji odzieży; idealny do 

prezentacji bluzek, swetrów, T-shirtów, marynarek itd.; 

manekin można wykorzystać w sklepach odzieżowych, 

wystawach sklepowych, studiach fotograficznych oraz  

w domu jako element nowoczesnego wystroju; koszulki  

w kolorach: biały, czarny, ecru; koszulki można zdejmować 

i prać w celu utrzymania czystości. 

Wymiary: 

Wysokość korpusu -73 cm 

Obwód w biodrach – 96 cm 

Obwód w pasie - 87 cm 

Obwód w klatce piersiowej -100 cm 

Orientacyjny rozmiar -M/L 

sztuka 1 

Tabliczka 

ZAPRASZAMY 

CZYNNE 

Tabliczka ZAPRASZAMY A4/2 laminowana, posiada 

wolne miejsce do wpisania markerem permanentnym lub 

suchościeralnym godzin pracy; Kolor tabliczki wybrany 

losowo; Wymiary: 21 x15 cm; 

sztuka 2 

Tablica 

tabliczka 

CENNIK 

POLECAMY 

A4 

 

Tablica tabliczka CENNIK POLECAMY A4, tabliczka 

A4 laminowana CENNIK - POLECAMY posiada min.11 

miejsc na wpisanie markerem permanentnym  (zmywanym 

alkoholem ) lub suchościeralnym nazw towaru wraz z 

cenami; kolor tabliczki wybrany losowo; Wymiary: 20 x 29 

cm 

sztuka 4 

Stojak na 

wizytówki  

i ulotki 

Stojak na wizytówki, ulotki wykonany 

z transparentnego plexi;  

Wymiary: 

Wysokość : 75 mm 

Szerokość: 86 mm 

sztuka 2 
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Etykieta cenowa 

laminowana 

CENA + szpilka 

cenowa 

 

Etykiety laminowana plus szpilki do cen, komplet 10 

sztuk; etykieta cenowa zalaminowana folią chroniącą przed 

wilgocią i zabrudzeniem; możliwość umieszczania napisów 

pisakami suchościeralnymi lub permanentnymi 

(zmywanymi alkoholem); wymiary:  6 x 4,5 cm 

Szpilki fi=1,2mm wykonane są z pokrytego galwanicznie 

cyną stalowego drutu; Całkowita długość szpilki 66 mm. 

Służą do mocowania cen w branży spożywczej. 

komplet 2 

Tacka na bilon  

i banknoty 
Tacka na bilon i banknoty 35x21,5cm wykonana z 

tworzywa sztucznego; wymiary: 35x21,5x 5 cm; W tacce 

wyróżnia się 9 rynienek na bilon o wartościach: 1 grosz, 2 

grosze, 5 groszy, 10 groszy, 20groszy, 50groszy, 1zł, 2zł, 

5zł oraz 4 przedziałki na banknoty. 

sztuka 2 

Podstawka do 

wydawania 

reszty 

 

Podstawka do wydawania reszty tacka 21x17cm; 

podstawka wykonana z twardego, wysoce przezroczystego 

tworzywa akrylowo-styrenowego; posiada 4 

przeciwślizgowe podkładki z pianogumy, podwyższone 

boczne krawędzie, które uniemożliwiają wypadnięcie 

bilonu;  

sztuka 2 

Zaklejarka do 

kartonów 

dyspenser 

 

Zaklejarka do kartonów dyspenser; urządzenie do 

ręcznego zaklejania kartonów taśmą; dyspenser taśm 

samoprzylepnych.  

-Przeznaczony do taśm o szerokości do 50mm.  

-Wykonany z tworzywa oraz metalu, dzięki czemu jest 

odporny na uderzenia i upadki.  

-Wyposażony w mechanizm hamujący, który zapobiega 

zbyt szybkiemu odwijaniu się taśmy.  

-Szybka wymiana taśm.  

-Wygodny uchwyt; 

sztuka 2 

Taśma do 

pakowania 
Taśma do pakowania szerokość:  50mm, kolor 

bezbarwny 

Idealna do oklejania i zabezpieczania paczek, towaru itp. 

sztuka 4 

Odcinacz do 

folii spożywczej 

45cm + folia 

 

Odcinacz do folii spożywczej 45cm + folia; Ucinarka ze 

stali nierdzewnej przeznaczona do folii spożywczej; 

Ucinarka o długości 45 cm do postawienia na ladzie, regale 

oraz z możliwością mocowania do ściany; W zestawie folia 

spożywcza. 

sztuka 1 

Woreczki 
Woreczki torebki jednorazowe 22x26cm; opakowanie 

min. 1 000 sztuk 
opakowanie 2 

Rękawiczki Rękawiczki foliowe 100szt; Rękawice ochronne wykonane 

z folii; Pasują na lewą i prawą rękę, opakowanie min. 100 

sztuk 

opakowanie 2 

Reklamówki Reklamówki jednorazowe do pakowania. 

Trwałe, solidne i wytrzymałe. W opakowaniu  min.100 szt; 

Wymiary:  25 x 32cm (17x4x32cm) 

opakowanie 2 

Tester 

banknotów 
Tester banknotów DL 105 jest najpopularniejszym 

modelem handlowym i posiada: 

- świetlówkę ultrafioletową (4W) 

- trwała i masywna obudowa 

- osłona zabezpieczająca  

- wymiary: 180x120x76 mm 

Tester ultrafioletowy UV został zaprojektowany w oparciu 

sztuka 2 
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o standardy stosowane w wielu krajach świata. 

Przeznaczony jest do pracy w bankach, urzędach 

pocztowych, sklepach oraz innych punktach kasowych. 

Duża zaleta testera to jego małe wymiary, dzięki czemu jest 

idealnym urządzeniem do punktów kasowych. 

Ekspozytor 

wałek podwójny 
Ekspozytor na biżuterie, zegarki, łańcuszki, bransoletki 

- podwójny (dwa wałki); wykonany z tworzywa 

sztucznego pokrytego miękkim welurem wysokiej jakości; 

ekspozytor pozwala na elegancką i efektowną ekspozycje 

towaru. 

Wymiary: 
Wysokość:  22 cm 

Długość wyższego wałka:  23,5 cm 

Długość niższego wałka:  23,5 cm  

Podstawa: 12 x 16 cm 

Obwód wałka:  16 cm 

Kolor:  szary 

 

 

 

 

 

sztuka 

 

 

 

 

 

2 

Taśma kasowa 

termiczna 

Rolka kasowa termiczna o szerokości 28 mm wykonana z 

wysokiej jakości papieru gwarantującego trwałość i 

czytelność druku przez okres minimum 5 lat, przy 

właściwym jego przechowywaniu. 

 

sztuka 

 

10 

Stojak wieszak 

pojedynczy na 

kółkach 

Stojak na odzież pojedynczy: 

- stojak nadaje się na ekspozycje ubrań w sklepie oraz na 

segregację ubrań w garderobie domowej 

- produkt przeznaczony jest do stosowaniu w 

pomieszczeniu 

- posiada kółka, dzięki którym można go w łatwy sposób 

przemieszczać 

- półka pozwala na postawienie kilku par butów lub pudełek 

- wysokość wieszaka można ustawić na 6 poziomach 

Wymiary: 

Szerokość: 111 cm 

Głębokość: 51 cm 

Wysokość: 126 - 175 cm 

Kolor: biały 

 

 

 

 

 

 

sztuka 

 

 

 

 

 

 

2 

Kasetka na 

pieniądze 

Kasetka na pieniądze depozytowa, kasetka metalowa do 

przechowywania pieniędzy i innych wartościowych 

przedmiotów; wykonana jest z metalu, pokryta lakierem; 

kasetka posiada wkład z przegródkami na bilon i banknoty; 

dostęp do kasetki chroniony jest zamkiem cylindrycznym, 

w zestawie 2 klucze; u góry kasetki znajduje się uchwyt 

ułatwiający przenoszenie. 

Wymiary: 

Długość: 20 cm 

Szerokość: 16 cm 

Wysokość: 9 cm 

 

 

 

 

 

sztuka 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Część 3 zamówienia: Dostawa kasy fiskalnej; 
 

Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu 

Jednostka 

miary 

Łącznie  

liczba 

jednostek 

zamawianych 

Kasa fiskalna 

z 

oprogramowaniem 

i taśmą 

Kasa fiskalna SHARP ER-A277 PS lub równoważna kasa 

fiskalna o następujących parametrach: współpracuje z 

urządzeniami peryferyjnymi czyli z czytnikiem kodów 

kreskowych, z komputerem PC lub wagą; szybka drukarka 

sztuka 2 
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termiczna i wysokiej jakości klawiatura zapewniają 

wygodną i cichą pracę nawet przy dużym natężeniu ruchu; 

kasa fiskalna SHARP ER-A277 PS posiada testy serwisowe 

oraz funkcje auto-diagnostyczne. Urządzenie zajmuje mało 

miejsca; podświetlany, czytelny, alfanumeryczny 

wyświetlacz operatora zapewnia kontrolę rejestrowanych 

pozycji paragonu; informuje o stanie pracy kasy oraz 

ewentualnych błędach operatora; duży, obrotowy 

wyświetlacz klienta gwarantuje bardzo dobrą czytelność; 

zastosowanie rolki papieru o szerokości 28 mm sprawia, że 

koszty eksploatacji są bardzo niskie. 

Cechy kasy fiskalnej SHARP ER A277 PS: 

1) alfanumeryczny wyświetlacz operatora: 2 wiersze po 16 

znaków, 8 mm wysokości; 

2) wyświetlacz klienta: 10 cyfrowy, 10 mm wysokości; 

3) do 30 grup towarowych; 

4) 3000 kodów towarów/podgrup lub kodów kreskowych; 

5) 50 opakowań zwrotnych; 

6) 16 znakowe nazwy; 

7) do 30 grup towarowych bezpośrednio dostępnych  

z klawiatury; 

8) 15 kasjerów; 

9) wbudowany akumulator; 

10) pełna obsługa wydań i zwrotów opakowań 

kaucjonowanych; 

11) płatność gotówką, czekiem, kredytem oraz możliwość 

programowania nazwy formy płatności; 

12) udzielanie rabatów procentowych i kwotowych od 

artykułu lub od sumy rachunku; 

13) sprzedaż towarów ważonych lub mierzonych; 

14) obsługa kodów wewnętrznych (wagowych, itd.); 

15) możliwość przeliczania sumy paragonu na walutę Euro; 

16) 2 klawisze AUTO pozwalające na automatyzację 

wywołań raportów; 

17) 16 różnych raportów: fiskalne, niefiskalne; dobowe, 

okresowe; czytające, zerujące; kasjerów, towarów; 

18) stacyjka ograniczająca dostęp do funkcji kasy osobom 

nieuprawnionym; 

19) zasilacz sieciowy; 

20) 7 stawek podatku VAT; 

Użyteczne funkcje kasy: 

1) sprzedaż natychmiastowa; 

2) pełna obsługa opakowań zwrotnych; 

3) uśpienie kasy, pozwala na oszczędność energii; 

4) klawisz STORNO do anulacji pośrednich, bezpośrednich 

lub całego paragonu; 

5) klawisze AUTO (makro); 

6) klawisz EURO (płatność walutą); 

7) przymus podsumowania rachunku; 

8) automatyczne wciąganie papieru przy wymianie rolek; 

9) przegrywanie programu z kasy na kasę; 

10) limity cen towarów wprowadzanych ręcznie; 

11)  2 porty komunikacyjne RS232 do współpracy z 

czytnikiem kodów kreskowych oraz komputerem lub wagą; 

12) sumaryczny raport z pamięci fiskalnej 
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Część 4 zamówienia: Dostawa metkownicy z taśmą; 
 

Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu 

Jednostka 

miary 

Łącznie  

liczba 

jednostek 

zamawianych 

Metkownica z 

taśmą 

Metkownica dwurzędowa BLITZ C17 lub równoważna 

metkownica dwurzędowa o następujących parametrach: 

- drukuje 10 cyfr w górnym i 7 cyfr w dolnym rzędzie; 

- możliwość oznaczenia daty, ceny i wagi; 

- w wyposażeniu metkownicy taśmy o wymiarach 26 mm x 

16 mm oraz wałek barwiący; 

- gwarancja min. 12 miesięcy i serwis pogwarancyjny; 

sztuka 2 

 
Część 5 zamówienia: Dostawa wagi elektronicznej; 

 

Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu 

Jednostka 

miary 

Łącznie  

liczba 

jednostek 

zamawianych 

Waga 

elektroniczna 

Waga CAS AP-1 15 MX Angel lub równoważna waga 

przeznaczona do pracy we wszelkiego rodzaju małych  

i średnich placówkach handlowych; cechuje ją łatwość 

obsługi, dokładność i szybkość ważenia, a także długoletnia 

gwarancja niezawodności sprzętu; 

ZALETY WAGI CAS AP-1 15 MX Angel: 

1) duże, wyraźne wyświetlacze fluorescencyjne 

wskazujące: masę, cenę jednostkową towaru i należność; 

2)  możliwość programowania cen jednostkowych 

najczęściej sprzedawanych towarów; 

3)  wyposażenie w funkcję tary – odliczanie masy 

opakowania; 

4) możliwość współpracy z kasami fiskalnymi; 

DANE TECHNICZNE 

1) Typ wagi: z wysięgnikiem; 

2) Zakres ważenia/dokładność: 6-15 kg / 2-5 g; 

3) Liczba klawiszy szybkiej obsługi: 5; 

4) Liczba programowanych cen: 200; 

5) Zasilanie: sieciowe 230V, 50Hz; 

6) Współpraca z kasami: Tak; 

7) Temperatura pracy: od -10°C do +40°C; 

8) Klawiatura: membranowa, wodoszczelna; 

9) Wyświetlacz: fluorescencyjny; 

10) Interfejsy: RS232; 

11) Wymiary wagi: 435(W) x 325(D) x 495(H) mm; 

12) Wymiary szalki: 340(W) x 215(D) mm; 

13) Masa: 6,5 kg; 

sztuka 2 

 

Część 6 zamówienia: Dostawa czytnika kodów kreskowych; 
 

Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu 

Jednostka 

miary 

Łącznie  

liczba 

jednostek 

zamawianych 

Czytnik kodów 

kreskowych 

Czytnik Honeywell MS9540 VOYAGER lub 

równoważny czytnik kodów o następujących parametrach:  

wyposażony jest w czujnik podczerwieni aktywujący laser 

w momencie, gdy kod kreskowy pojawi się w polu odczytu; 

może być używany, stosownie do potrzeb, jako ręczny lub 

stacjonarny (na podstawce); dedykowany do niewielkich 

sztuka 2 
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punktów kasowych, biur, magazynów lub jako dodatkowy 

podłączony do skanerów ladowych; dodatkowo 

wyposażony jest w opatentowaną przez firmę Metrologic 

technologię "CodeGate" pozwalającą na sprawny odczyt 

kodu i natychmiastowy przesył danych do komputera, tuż 

po naciśnięciu specjalnego przycisku; 

Cechy: 
1) szybkość skanowania 72 skany/s; 

2) możliwość konfiguracji przez MetroSet2; 

3) automatyczna aktywacja lasera i odczyt kodu; 

4) odczyt wszystkich standardowych kodów 

jednowymiarowych i RSS; 

Parametry techniczne produktu: 
1) Rodzaj czytnika: ręczny laserowy; 

2) Źródło światła: dioda laserowa 650nm+/- 10 nm; 

3) Sposób wyzwalania odczytu: MS9520 automatyczny; 

4)  MS9540 przycisk/automatyczny; 

5) Odległość odczytu: max 203 mm; 

6) Minimalna szer. elementu kodu: 0,132 mm; 

7)  Prędkość odczytu: 72 skany na sekundę; 

8) Wzór skanujący: 1 linia skanująca; 

9) Sygnalizacja: dźwiękowa i optyczna; 

10) Wymiary: 198 x 78 x 40 mm; 

11) Waga: 149 g (bez kabla); 

12) Długość kabla: 2,1 m; 

13) Zasilanie: 5 V, 825 mW; 

14)  Pobór prądu: 165 mA; 

15) Temperatura pracy: 0 - 40° C; 

16)  Wilgotność otoczenia: względna 5- 95%; 

 
Ilekroć w opisie zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, marki, patenty lub 

pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych. 

 

Dostarczone wyposażenie powinno być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji i być zgodne 

z obowiązującymi normami. Ponadto powinno być nieużywane oraz wolne od wad (fizycznych 

i prawnych). 
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Załącznik nr 2, nr EKST.042.4.19.2016 
………………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 
 

FORMULARZ CENOWY 
Nawiązując do zaproszenia na:    

dostawę wyposażenia pracownia do kształcenia w zawodzie technik handlowiec 

 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia 

 

Część 1 zamówienia: Dostawa wyposażenia sklepowego -1  

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:………..……………………………………………………...zł 

Słownie: …………………………………………………………….……………………………………….…………………………..………………………….. 
 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

 

Opis przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 

/marka/ 
Ilość 

Wartość jednej 

sztuki/opakowania 

/zł/ 

Wartość 

ogółem 

brutto 

/zł/ 

1 Regał sklepowy Regał sklepowy RS-800  lub równoważny regał sklepowy  

o następujących minimalnych wymiarach (wysokość x 

długość x szerokość): 200 cm x 80 cm x 35 cm; obrzeże 

płyty PCV w kolorze regału; regał wykonany z płyty 

laminowanej o grubości min. 18 mm; posiada pięć 

poziomów do ekspozycji i magazynowania towarów,  

z których trzy dają możliwość regulacji wysokości 

zawieszenia, kolor dzika grusza 

 

2 

  

2 Lada sklepowa Lada sklepowa oszklona z blatem LON 600B lub 

równoważna lada sklepowa o następujących minimalnych 

wymiarach: (długość x wysokość x szerokość) 60 cm x 85 

cm x 55 cm; obrzeże płyty PCV w kolorze lady; regał 

wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; 

kolor dzika grusza 

 

2 

  

3 Wózek Wózek sklepowy o pojemności min. 65 litrów, 

produkcja polska, wykonany z materiału wysokiej jakości, 

wytrzymuje obciążenie do max. 100 kg 

 
2 

  

4 Osłonka cenowa Osłonki cenowe NOWOŚĆ do listew cenowych o  10   
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standardowej szerokości etykiety 39 mm. Osłonki 

produkcji polskiej, wykonane z materiału PVC 0,4 mm, 

nadruk dwustronny, druk UV offsetowy, rozmiar 70 mm 

na 60 mm w miejscu okienka ( samo okienko 56 mm na 

40 mm ) - odstający listek 80 mm na 60 mm. Dostępny 

jest kolor zielony z białym napisem; 

5 Kartonik 

jednorazowy 
Kartonik jednorazowy o rozmiarach 70 mm na 39 mm 

wysokości do oznaczania cen stosowany w listwach o 

wysokości 39 mm; kartoniki sprzedawane są w paczkach 

po 100 sztuk; występują w 4 wersjach ( 2 czerwonych i 2 

zielonych). 

 

2 

  

6 Pisak PISAK PERMAMENTNY OKRĄGŁY CZARNY do 

tabliczek wielokrotnego użytku; dzięki wyżej 

wymienionemu pisakowi cenę można zmyć i nanieść 

ponownie nową.  

 

4 

  

7 Osłonka cenowa Osłonka cenowa bez listka PROMOCJA  

z CZERWONYM  wykrzyknikiem do listew cenowych 

o standardowej szerokości etykiety 39 mm; osłonki są 

produkcji polskiej, wykonane z materiału PVC 0,4 mm, 

malowane jednostronne z wykrzyknikiem, malowane 

metoda sitodruku na folii połysk odpornej UV. Rozmiar 

60 mm wys. na 90 mm szer. w miejscu okienka na ( samo 

okienko 60 mm na 40 mm ). 

 

10 

  

8 Osłonka cenowa Osłonki cenowe SUPER CENA do listew cenowych o 

standardowej szerokości etykiety 39 mm; osłonki są 

produkcji polskiej, wykonane z materiału PVC 0,4 mm, 

nadruk dwustronny, druk UV offsetowy. Rozmiar 70 mm 

na 60 mm w miejscu okienka na ( samo okienko 56 mm 

na 40 mm) - odstający listek 80 mm na 60 mm. 

 

10 

  

9 Wkładka do 

listwy cenowej 

Wkładka do listwy cenowej o wysokości 39 mm czyli 

np. listwy DBR -39 lub TE-39 czy listwy HE-39 . Rolka 

min. 100 m; Kolor wkładki – grusza (calvados). 

 
2 

  

10 Uchwyt Uchwyt C o długości 560 mm ( wysokość 39 

mm) idealny do zastosowania do regałów z płyty 18 

mm; Uchwyt  C nakłada się na płytę od frontu bez 

konieczności klejenia, a następnie można dokupić 

dowolną listwę DBR  (np. DBR-39 lub DBR-30 ) i 

 

10 
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nakleić na w/w uchwyt C dzięki czemu unikamy klejenia 

półki; Profil stosowany jako łącznik profilu cenowego 

"DBR" z regałem z płyty lub innym o grubości do 18 mm; 

 
Część 2 zamówienia: Dostawa wyposażenia sklepowego -2 

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:………..……………………………………………………...zł 

Słownie: …………………………………………………………….……………………………………….…………………………..………………………….. 
 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

 

Opis przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 

/marka/ 
Ilość 

Wartość jednej 

sztuki/opakowania 

/zł/ 

Wartość 

ogółem 

brutto 

/zł/ 

1 Wieszak 

ubraniowy 

Uniwersalny wieszak ubraniowy z poprzeczką 

wykonany z mocnego tworzywa sztucznego, z 

obrotowym uchem; wieszak do eksponowania bluzek, 

swetrów, kurtek, spodni itp.; posiada różnorakie zaczepy; 

idealny do prezentacji  

i przechowywania odzieży; dodatkowy uchwyt pod 

haczykiem umożliwia zawieszanie małych rzeczy np. 

krawatów, a boczne "uszy" ułatwiają pewniejsze 

zawieszanie bluzek i koszulek; 10 sztuk jednakowego 

koloru 

 

20 

  

2  

Ceny klejone 
Ceny klejone w rolkach  10 

  

3 Manekin 

wystawowy 

Ekspozytor głowa uniwersalna- do prezentacji nakryć 

głowy; głowa może być używana jako ekspozytor damski 

lub męski; Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego – 

plastik; ekspozytor do postawienia na ladzie, półce itp.   

Wymiary: 

Wysokość: 35  cm 

Obwód głowy: 52 cm 

Wymiar podstawy: 19 x 23 cm 

Kolor:  cielisty  

 

2 

  

4 Manekin 

wystawowy 

Damska głowa ekspozycyjna służy głównie do 

prezentacji nakryć głowy, peruk czy szalików;                                       

Sprawdza się również przy prezentowaniu okularów, 

chust, apaszek i słuchawek nausznych; 

 

2 

  



 

  

Postaw na zawód, postaw na siebie  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Swoje zastosowanie znajdzie w sklepach 

odzieżowych, salonach optycznych, sklepach 

muzycznych; 

Wymiary: 

Wysokość całkowita: ok 52 cm 

Obwód głowy: ok 52 cm 

Szerokość ramion: ok 27 cm 

Wysokość do ramion: ok 24 cm 

5 Ekspozytor noga 

damska 
Noga plastikowa damska długa do ekspozycji rajstop, 

pończoch, podkolanówek, skarpetek; wykonana z 

twardego tworzywa sztucznego w kolorze cielistym; noga 

gładka, bez szwów + stojak-podstawa dopasowana pod 

nogę manekina. 

Wymiary nogi: 
Wysokość: ok 75 cm 

Kolor: "cielisty" 

 

4 

  

6 Manekin, tors 

styropianowy 

damski 

Manekin tors styropianowy damski – 40; manekin 

wykonany ze spienionego polistyrenu (styropianu) co 

gwarantuje wytrzymałość i funkcjonalność; elastyczne 

koszulki wykonane z wysokiej jakość materiału nadają 

elegancki wygląd przy ekspozycji odzieży; idealny do 

prezentacji bluzek, swetrów, T-shirtów itd.; manekin 

można wykorzystać w sklepach odzieżowych, wystawach 

sklepowych, studiach fotograficznych oraz w domu jako 

element nowoczesnego wystroju; koszulki w kolorach: 

biały, czarny, ecru, złota, srebrna, czerwona; koszulki 

można zdejmować i prać w celu utrzymania czystości; 

Wymiary: 

Wysokość korpusu – 72 cm 

Obwód w biodrach – 97 cm 

Obwód w pasie - 69 cm 
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7 Manekin, tors 

styropianowy 

męski 

Manekin tors styropianowy męski - M/L; manekin 

wykonany ze spienionego polistyrenu (styropianu) co 

gwarantuje wytrzymałość i funkcjonalność; elastyczne 

koszulki wykonane z wysokiej jakość materiału nadają 

elegancki wygląd przy ekspozycji odzieży; idealny do 

prezentacji bluzek, swetrów, T-shirtów, marynarek itd.; 

 

1 
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manekin można wykorzystać w sklepach odzieżowych, 

wystawach sklepowych, studiach fotograficznych oraz  

w domu jako element nowoczesnego wystroju; koszulki  

w kolorach: biały, czarny, ecru; koszulki można 

zdejmować i prać w celu utrzymania czystości. 

Wymiary: 

Wysokość korpusu -73 cm 

Obwód w biodrach – 96 cm 

Obwód w pasie - 87 cm 

Obwód w klatce piersiowej -100 cm 

Orientacyjny rozmiar -M/L 

8 Tabliczka 

ZAPRASZAMY 

CZYNNE 

Tabliczka ZAPRASZAMY A4/2 laminowana, posiada 

wolne miejsce do wpisania markerem permanentnym lub 

suchościeralnym godzin pracy; Kolor tabliczki wybrany 

losowo; Wymiary: 21 x15 cm; 
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9 Tablica 

tabliczka 

CENNIK 

POLECAMY 

A4 

 

Tablica tabliczka CENNIK POLECAMY A4, tabliczka 

A4 laminowana CENNIK - POLECAMY posiada min.11 

miejsc na wpisanie markerem permanentnym  

(zmywanym alkoholem ) lub suchościeralnym nazw 

towaru wraz z cenami; kolor tabliczki wybrany losowo; 

Wymiary: 20 x 29 cm 
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10 Stojak na 

wizytówki  

i ulotki 

Stojak na wizytówki, ulotki wykonany 

z transparentnego plexi;  

Wymiary: 

Wysokość : 75 mm 

Szerokość: 86 mm 
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11 Etykieta cenowa 

laminowana 

CENA + szpilka 

cenowa 

 

Etykiety laminowana plus szpilki do cen, komplet 10 

sztuk; etykieta cenowa zalaminowana folią chroniącą 

przed wilgocią i zabrudzeniem; możliwość umieszczania 

napisów pisakami suchościeralnymi lub permanentnymi 

(zmywanymi alkoholem); wymiary:  6 x 4,5 cm 

Szpilki fi=1,2mm wykonane są z pokrytego galwanicznie 

cyną stalowego drutu; Całkowita długość szpilki 66 mm. 

Służą do mocowania cen w branży spożywczej. 

 

2 
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12 Tacka na bilon  

i banknoty 
Tacka na bilon i banknoty 35x21,5cm wykonana z 

tworzywa sztucznego; wymiary: 35x21,5x 5 cm; W 

tacce wyróżnia się 9 rynienek na bilon o wartościach: 1 

grosz, 2 grosze, 5 groszy, 10 groszy, 20groszy, 50groszy, 

1zł, 2zł, 5zł oraz 4 przedziałki na banknoty. 
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13 Podstawka do 

wydawania 

reszty 

 

Podstawka do wydawania reszty tacka 21x17cm; 

podstawka wykonana z twardego, wysoce 

przezroczystego tworzywa akrylowo-styrenowego; 

posiada 4 przeciwślizgowe podkładki z pianogumy, 

podwyższone boczne krawędzie, które uniemożliwiają 

wypadnięcie bilonu;  
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14 Zaklejarka do 

kartonów 

dyspenser 

 

Zaklejarka do kartonów dyspenser; urządzenie do 

ręcznego zaklejania kartonów taśmą; dyspenser taśm 

samoprzylepnych.  

-Przeznaczony do taśm o szerokości do 50mm.  

-Wykonany z tworzywa oraz metalu, dzięki czemu jest 

odporny na uderzenia i upadki.  

-Wyposażony w mechanizm hamujący, który zapobiega 

zbyt szybkiemu odwijaniu się taśmy.  

-Szybka wymiana taśm.  

-Wygodny uchwyt; 
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15 Taśma do 

pakowania 

Taśma do pakowania szerokość:  50mm, kolor 

bezbarwny 

Idealna do oklejania i zabezpieczania paczek, towaru itp. 
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16 Odcinacz do 

folii spożywczej 

45cm + folia 

 

Odcinacz do folii spożywczej 45cm + folia; Ucinarka ze 

stali nierdzewnej przeznaczona do folii spożywczej; 

Ucinarka o długości 45 cm do postawienia na ladzie, 

regale oraz z możliwością mocowania do ściany; W 

zestawie folia spożywcza. 
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17 Woreczki Woreczki torebki jednorazowe 22x26cm; opakowanie 

min. 1 000 sztuk. 
 2 

  

18 Rękawiczki Rękawiczki foliowe 100szt; Rękawice ochronne 

wykonane z folii; Pasują na lewą i prawą rękę, 

opakowanie min. 100 sztuk 

 
2 

  

19 Reklamówki Reklamówki jednorazowe do pakowania. 

Trwałe, solidne i wytrzymałe. W opakowaniu  min.100 

 
2 
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szt; Wymiary:  25 x 32cm (17x4x32cm) 

20 Tester 

banknotów 
Tester banknotów DL 105 jest najpopularniejszym 

modelem handlowym i posiada: 

- świetlówkę ultrafioletową (4W) 

- trwała i masywna obudowa 

- osłona zabezpieczająca  

- wymiary: 180x120x76 mm 

Tester ultrafioletowy UV został zaprojektowany w 

oparciu o standardy stosowane w wielu krajach świata. 

Przeznaczony jest do pracy w bankach, urzędach 

pocztowych, sklepach oraz innych punktach kasowych. 

Duża zaleta testera to jego małe wymiary, dzięki czemu 

jest idealnym urządzeniem do punktów kasowych. 

 

2 

  

21 Ekspozytor 

wałek podwójny 
Ekspozytor na biżuterie, zegarki, łańcuszki, 

bransoletki - podwójny (dwa wałki); wykonany z 

tworzywa sztucznego pokrytego miękkim welurem 

wysokiej jakości; ekspozytor pozwala na elegancką i 

efektowną ekspozycje towaru. 

Wymiary: 
Wysokość:  22 cm 

Długość wyższego wałka:  23,5 cm 

Długość niższego wałka:  23,5 cm  

Podstawa: 12 x 16 cm 

Obwód wałka:  16 cm 

Kolor:  szary 
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22 Taśma kasowa 

termiczna 

Rolka kasowa termiczna o szerokości 28 mm wykonana 

z wysokiej jakości papieru gwarantującego trwałość i 

czytelność druku przez okres minimum 5 lat, przy 

właściwym jego przechowywaniu. 

  

10 

  

23 Stojak wieszak 

pojedynczy na 

kółkach 

Stojak na odzież pojedynczy: 

- stojak nadaje się na ekspozycje ubrań w sklepie oraz na 

segregację ubrań w garderobie domowej 

- produkt przeznaczony jest do stosowaniu w 

pomieszczeniu 
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- posiada kółka, dzięki którym można go w łatwy sposób 

przemieszczać 

- półka pozwala na postawienie kilku par butów lub 

pudełek 

- wysokość wieszaka można ustawić na 6 poziomach 

Wymiary: 

Szerokość: 111 cm 

Głębokość: 51 cm 

Wysokość: 126 - 175 cm 

Kolor: biały 

 

2 

24 Kasetka na 

pieniądze 

Kasetka na pieniądze depozytowa, kasetka metalowa do 

przechowywania pieniędzy i innych wartościowych 

przedmiotów; wykonana jest z metalu, pokryta lakierem; 

kasetka posiada wkład z przegródkami na bilon i 

banknoty; dostęp do kasetki chroniony jest zamkiem 

cylindrycznym, w zestawie 2 klucze; u góry kasetki 

znajduje się uchwyt ułatwiający przenoszenie. 

Wymiary: 

Długość: 20 cm 

Szerokość: 16 cm 

Wysokość: 9 cm 
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Część 3 zamówienia: Dostawa kasy fiskalnej  

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:………..……………………………………………………...zł 

Słownie: …………………………………………………………….……………………………………….…………………………..………………………….. 

 
 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

 

Opis przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 

/marka/ 
Ilość 

Wartość jednej 

sztuki/opakowania 

/zł/ 

Wartość 

ogółem 

brutto 

/zł/ 

1 Kasa fiskalna 

z 

oprogramowaniem 

i taśmą 

Kasa fiskalna SHARP ER-A277 PS lub równoważna 

kasa fiskalna o następujących parametrach: współpracuje 

z urządzeniami peryferyjnymi czyli z czytnikiem kodów 

kreskowych, z komputerem PC lub wagą; szybka 

drukarka termiczna i wysokiej jakości klawiatura 

zapewniają wygodną i cichą pracę nawet przy dużym 
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natężeniu ruchu; kasa fiskalna SHARP ER-A277 PS 

posiada testy serwisowe oraz funkcje auto-

diagnostyczne. Urządzenie zajmuje mało miejsca; 

podświetlany, czytelny, alfanumeryczny wyświetlacz 

operatora zapewnia kontrolę rejestrowanych pozycji 

paragonu; informuje o stanie pracy kasy oraz 

ewentualnych błędach operatora; duży, obrotowy 

wyświetlacz klienta gwarantuje bardzo dobrą czytelność; 

zastosowanie rolki papieru o szerokości 28 mm sprawia, 

że koszty eksploatacji są bardzo niskie. 

Cechy kasy fiskalnej SHARP ER A277 PS: 

1) alfanumeryczny wyświetlacz operatora: 2 wiersze po 

16 znaków, 8 mm wysokości; 

2) wyświetlacz klienta: 10 cyfrowy, 10 mm wysokości; 

3) do 30 grup towarowych; 

4) 3000 kodów towarów/podgrup lub kodów 

kreskowych; 

5) 50 opakowań zwrotnych; 

6) 16 znakowe nazwy; 

7) do 30 grup towarowych bezpośrednio dostępnych  

z klawiatury; 

8) 15 kasjerów; 

9) wbudowany akumulator; 

10) pełna obsługa wydań i zwrotów opakowań 

kaucjonowanych; 

11) płatność gotówką, czekiem, kredytem oraz 

możliwość programowania nazwy formy płatności; 

12) udzielanie rabatów procentowych i kwotowych od 

artykułu lub od sumy rachunku; 

13) sprzedaż towarów ważonych lub mierzonych; 

14) obsługa kodów wewnętrznych (wagowych, itd.); 

15) możliwość przeliczania sumy paragonu na walutę 

Euro; 

16) 2 klawisze AUTO pozwalające na automatyzację 

wywołań raportów; 

17) 16 różnych raportów: fiskalne, niefiskalne; dobowe, 

okresowe; czytające, zerujące; kasjerów, towarów; 
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18) stacyjka ograniczająca dostęp do funkcji kasy 

osobom nieuprawnionym; 

19) zasilacz sieciowy; 

20) 7 stawek podatku VAT; 

Użyteczne funkcje kasy: 

1) sprzedaż natychmiastowa; 

2) pełna obsługa opakowań zwrotnych; 

3) uśpienie kasy, pozwala na oszczędność energii; 

4) klawisz STORNO do anulacji pośrednich, 

bezpośrednich lub całego paragonu; 

5) klawisze AUTO (makro); 

6) klawisz EURO (płatność walutą); 

7) przymus podsumowania rachunku; 

8) automatyczne wciąganie papieru przy wymianie rolek; 

9) przegrywanie programu z kasy na kasę; 

10) limity cen towarów wprowadzanych ręcznie; 

11)  2 porty komunikacyjne RS232 do współpracy z 

czytnikiem kodów kreskowych oraz komputerem lub 

wagą; 

12) sumaryczny raport z pamięci fiskalnej 

 

Część 4 zamówienia: Dostawa metkownicy z taśmą 

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:………..……………………………………………………...zł 

Słownie: …………………………………………………………….……………………………………….…………………………..………………………….. 

 
 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

 

Opis przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 

/marka/ 
Ilość 

Wartość jednej 

sztuki/opakowania 

/zł/ 

Wartość 

ogółem 

brutto 

/zł/ 

1 Metkownica z 

taśmą 

Metkownica dwurzędowa BLITZ C17 lub równoważna 

metkownica dwurzędowa o następujących parametrach: 

- drukuje 10 cyfr w górnym i 7 cyfr w dolnym rzędzie; 

- możliwość oznaczenia daty, ceny i wagi; 

- w wyposażeniu metkownicy taśmy o wymiarach 26 mm 

x 16 mm oraz wałek barwiący; 

- gwarancja min. 12 miesięcy i serwis pogwarancyjny; 
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Część 5 zamówienia: Dostawa wagi elektronicznej 

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:………..……………………………………………………...zł 

Słownie: …………………………………………………………….……………………………………….…………………………..………………………….. 

 
 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

 

Opis przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 

/marka/ 
Ilość 

Wartość jednej 

sztuki/opakowania 

/zł/ 

Wartość 

ogółem 

brutto 

/zł/ 

1 Waga 

elektroniczna 

Waga CAS AP-1 15 MX Angel lub równoważna waga 

przeznaczona do pracy we wszelkiego rodzaju małych  

i średnich placówkach handlowych; cechuje ją łatwość 

obsługi, dokładność i szybkość ważenia, a także 

długoletnia gwarancja niezawodności sprzętu; 

ZALETY WAGI CAS AP-1 15 MX Angel: 

1) duże, wyraźne wyświetlacze fluorescencyjne 

wskazujące: masę, cenę jednostkową towaru i należność; 

2)  możliwość programowania cen jednostkowych 

najczęściej sprzedawanych towarów; 

3)  wyposażenie w funkcję tary – odliczanie masy 

opakowania; 

4) możliwość współpracy z kasami fiskalnymi; 

DANE TECHNICZNE 

1) Typ wagi: z wysięgnikiem; 

2) Zakres ważenia/dokładność: 6-15 kg / 2-5 g; 

3) Liczba klawiszy szybkiej obsługi: 5; 

4) Liczba programowanych cen: 200; 

5) Zasilanie: sieciowe 230V, 50Hz; 

6) Współpraca z kasami: Tak; 

7) Temperatura pracy: od -10°C do +40°C; 

8) Klawiatura: membranowa, wodoszczelna; 

9) Wyświetlacz: fluorescencyjny; 

10) Interfejsy: RS232; 

11) Wymiary wagi: 435(W) x 325(D) x 495(H) mm; 

12) Wymiary szalki: 340(W) x 215(D) mm; 

13) Masa: 6,5 kg; 
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Część 6 zamówienia: Dostawa czytnika kodów kreskowych  

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:………..……………………………………………………...zł 

Słownie: …………………………………………………………….……………………………………….…………………………..………………………….. 

 
 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

 

Opis przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 

/marka/ 
Ilość 

Wartość jednej 

sztuki/opakowania 

/zł/ 

Wartość 

ogółem 

brutto 

/zł/ 

1 Czytnik kodów 

kreskowych 

Czytnik Honeywell MS9540 VOYAGER lub 

równoważny czytnik kodów o następujących 

parametrach:  wyposażony jest w czujnik podczerwieni 

aktywujący laser w momencie, gdy kod kreskowy pojawi 

się w polu odczytu; może być używany, stosownie do 

potrzeb, jako ręczny lub stacjonarny (na podstawce); 

dedykowany do niewielkich punktów kasowych, biur, 

magazynów lub jako dodatkowy podłączony do skanerów 

ladowych; dodatkowo wyposażony jest w opatentowaną 

przez firmę Metrologic technologię "CodeGate" 

pozwalającą na sprawny odczyt kodu i natychmiastowy 

przesył danych do komputera, tuż po naciśnięciu 

specjalnego przycisku; 

Cechy: 
1) szybkość skanowania 72 skany/s; 

2) możliwość konfiguracji przez MetroSet2; 

3) automatyczna aktywacja lasera i odczyt kodu; 

4) odczyt wszystkich standardowych kodów 

jednowymiarowych i RSS; 

Parametry techniczne produktu: 
1) Rodzaj czytnika: ręczny laserowy; 

2) Źródło światła: dioda laserowa 650nm+/- 10 nm; 

3) Sposób wyzwalania odczytu: MS9520 automatyczny; 

4)  MS9540 przycisk/automatyczny; 

5) Odległość odczytu: max 203 mm; 

6) Minimalna szer. elementu kodu: 0,132 mm; 

7)  Prędkość odczytu: 72 skany na sekundę; 

8) Wzór skanujący: 1 linia skanująca; 

9) Sygnalizacja: dźwiękowa i optyczna; 
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10) Wymiary: 198 x 78 x 40 mm; 

11) Waga: 149 g (bez kabla); 

12) Długość kabla: 2,1 m; 

13) Zasilanie: 5 V, 825 mW; 

14)  Pobór prądu: 165 mA; 

15) Temperatura pracy: 0 - 40° C; 

16)  Wilgotność otoczenia: względna 5- 95%; 

 
Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie pracy 

nad przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników 

postępowania. 

 

 

 

..................................dnia......................                   

   ……………………………………………………… 
                                                                                              imię i nazwisko, podpis osoby/  

osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3, nr EKST.042.2.4.19.2016 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię,  Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: 0.…/ …………………………………………… 

Numer faksu:   0.…/ .......................................................................... 

Numer REGON: ................................................................................ 

Numer NIP:    ..................................................................................... 

Adres kontaktowy email: …………………………………………… 
 

1) oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w tym 

koszty transportu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku,  

2) oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy,  

3) oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się 

za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,  

4) oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego, 

5) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

6) oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, 

czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,  

7) oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

8) oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

9) oświadczam, że nie posiadam z Zamawiającym powiązań kapitałowych i osobowych,  

w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej; 

b) posiadanie udziałów co najmniej 10% akcji; 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki, kurateli. 
 
 

 

 
 

 

 
 

........................... dnia .......................                           …………………………………………… 

imię i nazwisko, podpis osoby/  
                                                                                                                                 osób upoważnionych do składania oświadczeń woli  
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Załącznik nr 4 , nr EKST.042.2.4.19.2016 
 

PROJEKT UMOWY nr …../2016 

 

 
Zawarta w dniu ……… 2016 roku w Lipsku  pomiędzy:  

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko  

NIP: …....................       REGON: ….......................... 

reprezentowanym przez: 

Mieczysława Mejznera – Dyrektora Szkoły 

zwanego dalej w treści umowy Zamawiającym 

a 

………………………………………… 

zwanym w treści umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę w zakresie wyposażenia pracowni 
zawodowej do kształcenia w zawodzie technik handlowiec w ilościach i rodzajach określonych  
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 zapytania ofertowego z dnia ……………….. 
2. Celem dostawy jest realizacja projektu RPMA.10.03.01-14-4068/16 pt. „Postaw na zawód, postaw 
na siebie”. 
3. Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

§ 2 
1. Wykonawca dostarczy przedmioty zamówienia jednorazowo w terminie 10 dni od daty zawarcia 

umowy zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) do Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, ul. Zwoleńska12, 27-300 Lipsko. 

2. Za dzień wydania Zamawiającemu przedmiotów zamówienia określonych w § 1 ust. 1 uważa się 

dzień, w którym zostały odebrane przez Zamawiającego w miejscu dostawy. 

3. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotów zamówienia, jakie są wymagane, by nie 

dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu i składowania. 

4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie przedmiotu zamówienia w celu 

przeprowadzenia procedury odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie przedmiotu zamówienia będzie 

polegało na upewnieniu się, że są one wolne od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiadają 

one opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w Zapytaniu. 

5.  Odbiór jakościowy i ilościowy nastąpi w dniu dostawy, na podstawie dokumentu sporządzonego 

przez Wykonawcę, określającego nazwę i ilość zamówienia. 

6.  Dokument, o którym mowa w ust. 5 wymaga akceptacji Zamawiającego. 

§ 3  
1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 w kwocie: 

………………………………zł brutto,  słownie….....……………………………….. 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje koszty transportu, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. Wynagrodzenie z tytułu prawidłowo wykonanego zamówienia zostanie dokonane przelewem na 

rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury VAT/ 

rachunku pod warunkiem dostępności na rachunku bankowym projektu środków na finansowanie 

projektu przekazanych przez Instytucję Wdrażającą i stwierdzeniu prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu przelew zostanie dokonany po 

otrzymaniu środków na konto projektu od Instytucji Wdrażającej, tj. w terminie 14 dni od wpłynięcia 

na konto Zamawiającego środków RPO WM przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych  

z realizacją Projektu. 

5. Ewentualne opóźnienia w płatnościach spowodowane opóźnieniami do 365 dni  

w przekazywaniu przez Instytucję Wdrażającą Zamawiającemu środków na realizację Projektu nie 
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stanowią podstaw do naliczania przez Wykonawcę odsetek za zwłokę. 

6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/ rachunku będzie podpisany przez 

Zamawiającego protokół odbioru końcowego usługi. 

§ 4 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub  

nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, a w szczególności w przypadku:  

a. opóźnienia w dostawie trwającej ponad 7 dni,  

b. opóźnienia w wymianie wadliwego przedmiotu zamówienia trwającego ponad 7 dni. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. Wykonawca ma 

prawo do wynagrodzenia za przedmiot zamówienia dostarczony zgodnie z umową do dnia odstąpienia 

od umowy.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną.  

§ 5 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

§ 6 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 7  
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 § 8 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden dla Wykonawcy oraz 

dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

………………………….………                                           ………….………………………..                                                                                      
Pieczęć i podpis Wykonawcy         Pieczęć i podpis Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


