
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

Dzierzgowo, 27.01.2015 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 EURO 

(art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 

2013r. poz. 907 z późn.zm.) na zakup materiałów edukacyjnych, na potrzeby realizacji 

projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, 

w jakości usług edukacyjnych 

 

I. Zamawiający  

Gmina Dzierzgowo 

ul. Tadeusza Kościuszki 1 

06-520 Dzierzgowo 

tel./fax;  (23) 653-32-22/ (23) 653-32-26 

www.dzierzgowo.pl. e-mail: gmina@dzierzgowo.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia   
„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro, które nie jest zapytaniem 

o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.). Postępowanie prowadzone będzie w 

związku z obowiązującą zasadą  konkurencyjności w ramach projektu POKL. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów edukacyjnych dla Gimnazjum na 

potrzeby realizacji przez Gminę Dzierzgowo projektu systemowego pn. Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 

– „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  

 

Przedmiotem zamówienia jest  zakup wraz z dostawą materiałów edukacyjnych. 

 
Termin realizacji do 13.02.2015 na podstawie podpisanej umowy. 

Należność za wykonanie usługi zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionego rachunku/faktury w terminie 7 dni od otrzymania. 

 

 

 

 

http://www.dzierzgowo.pl/
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dla Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie: 

 

Lp. Nazwa Opis produktu Ilość 

1 

Matematyka. Plansze 

interaktywne dla 

gimnazjum 

 

CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa. 

Plansze interaktywne z matematyki dla 

gimnazjum to program komputerowy 

składający się z kilkudziesięciu plansz 

interaktywnych. Materiał podzielono na 

następujące działy: System rzymski, 

Dziesiętny system liczbowy, Ułamki 

zwykłe, Działania na liczbach 

wymiernych, Potęgowanie, Pierwiastki 

kwadratowe i sześcienne, Procenty, Układ 

współrzędnych, Wielościany, Bryły, 

Wyrażenia algebraiczne, Równania 

pierwszego stopnia, Proporcje. Plansze 

składają się z animacji, dźwiękowych 

komentarzy oraz z testów i dodatkowych 

narzędzi multimedialnych. Dopisywanie 

komentarzy, możliwość podkreślania 

wybranych treści. 

1 szt. 

2 
Film z cyklu:   

doradztwo zawodowe 

Planowanie kariery czyli jak wybrać 

zawód.  

Płyta CD 

 

1 szt. 

3 
Sygnalizatory 

dźwiękowe 

4 przyciski z tworzywa - śr. 9 cm - 

posiadają antypoślizgowe krążki - każdy 

wymaga 2 baterii AAA 

4 szt. 

4 
 

Gra planszowa              

do języka angielskiego 

•  plansza dwustronna 2 w 1 

•  format 120x160 cm 

•  laminowana 

•  oprawiona w drewniane wałki z 

zawieszką 

•  w j. angielskim 

1szt. 

5 

Zestaw doświadczalny o 

ewolucji człowieka do 

biologii 

 

Celem gry planszowej jest przejście 

ewolucyjnej drogi od ostatniego wspólnego 

przodka do organizmów żyjących obecnie. 

W trakcie gry na swej drodze do czasów 

współczesnych doświadczysz wielu 

szczególnych zdarzeń ewolucyjnych! Gra 

wspomaga nauczanie systematyki, podstaw 

współczesnej taksonomii, pokazuje 

zależności ewolucyjne oraz historię 

powstawania większości współcześnie 

żyjących grup organizmów. Gra planszowa 

1szt. 
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dla 2-5 graczy. Plansza do gry może pełnić 

funkcję plakatu edukacyjnego 

 

 Zestaw zawiera: 

 

    ilustrowany przewodnik po grze 

    planszę do gry 

    5 pionków 

    3 kostki 

 Znajomość różnorodności 

biologicznej i podstawowych 

procesów biologicznych. Uczeń 

wskazuje ewolucyjne źródła 

różnorodności biologicznej. 

 Ewolucja życia. Uczeń wyjaśnia 

pojęcie ewolucji organizmów i 

przedstawia źródła wiedzy o jej 

przebiegu; 

 Poznanie świata organizmów na 

różnych poziomach organizacji 

życia. Uczeń interpretuje 

różnorodność organizmów na 

Ziemi jako efekt ewolucji 

biologicznej. 

 Przegląd różnorodności 

organizmów. 

Ewolucja. Pochodzenie i rozwój życia na 

Ziemi. Uczeń porządkuje chronologicznie 

najważniejsze zdarzenia z historii życia na 

Ziemi, podaje erę, w której zaszły. 

6 

Wzornik tablicowy do 

rysowania paraboli z 

sinusoidą 

 

Transparentny wzornik (szablon) tablicowy 

do rysowania paraboli, zakończony u góry 

wzornikiem sinusoidy. Wysokość 60 cm. 

1szt. 

7 

Ścienna plansza szkolna 

do biologii 

przedstawiająca 

witaminy w organizmie 

człowieka. 

 

Rodzaj: plansza duża  

Foliowanie: dwustronne  

Oprawa: 
wałki drewniane, listwy 

metalowe  

Format:       100 x 70 cm 

1szt. 

8 
Mikroskop szkolny 

Mikroskop szkolny o powiększeniach od 

40x do 400x wyposażony w 

szerokopolowy okular WF 10x oraz 

obiektywy 4x, 10x i 40x wkręcane w 

obrotową (rewolwerową) głowicę. 

Wbudowana tarcza obrotowa z 6 różnymi 

otworami reguluje ilość światła 

przechodzącego przez kondensor. Ostrość 

ustawiana pokrętłem symetrycznym. 

Oprócz standardowego podświetlenia 

1szt. 
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dolnego wbudowane oświetlenie górne 

umożliwiające przy niższych 

powiększeniach obserwację powierzchni 

okazów takich jak np. liście, owady. 

Mikroskop zasilany jest trzema bateriami 

AAA – zapewnia to pełną mobilność i 

niezależność od gniazdka elektrycznego. 

9 

Skamieniałości – 

kolekcja podstawowa 

 

15 okazów skamieniałości (w pudełku z 

przegródkami) ilustruje formy życia 

występujące w historii geologicznej Ziemi. 

1szt. 

10 

 

Zestaw do prezentacji 

zjawisk optycznych  

Wspomaga omawianie podstawowych 

pojęć z zakresu światła i barw. Zestaw 

zawiera: soczewki szklane (dwustronnie 

wypukłą i dwustronnie wklęsłą), biały 

ekranik, szklany ekranik, 2 lustra szklane, 

5 kolorowych filtrów celofanowych, 

3 stojaczki do soczewek i luster, 2 

pryzmaty równoboczne (akrylowe, 25x50 

mm), zlewkę miarową, świecę oraz latarkę. 

1szt. 

11 

Zestaw podstawowe 

obwody elektryczne 

 

Zestaw do budowania podstawowych 

obwodów elektrycznych. Elementy 

obwodu zamontowane są na 

przezroczystych płytkach, tak aby 

widoczny był cały obwód. Połączeń 

elektrycznych płytek dokonuje się szybko i 

łatwo poprzez specjalne magnetyczne 

styki. Wymagane trzy baterie C. W 

zestawie 6 płytek (zamontowane: 3 

żarówki /2 rodz./ na podstawkach, 

brzęczyk, włącznik przyciskowy, 

silniczek), drut rezystancyjny, 10 

przewodów ze specjalnymi stykami 

magnetycznymi, 2 przewody 

krokodylkowe, 3 łączniki baterii. 

1szt. 

12 

Zestaw do demonstracji 

energii słonecznej, 

rozszerzony 

 

Rozszerzony zestaw demonstrujący 

przemianę energii słonecznej 

w elektryczną. Umożliwia ponadto: 1) 

budowę silnej baterii słonecznej złożonej z 

kilku ogniw; 2) budowę obwodu 

elektrycznego oraz zmianę napięcia 

i natężenia płynącego w nim prądu; 3) 

zasilanie radia, kalkulatora, odtwarzacza 

kasetowego 1,5V 

1szt. 

13 Detektor przewodnictwa Przyrząd do badania przewodnictwa.  1szt. 
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14 
Domino chemiczne 

(Sole) 

Domino chemiczne składa się z trzydziestu 

elementów. Każda tafelka podzielona jest 

na dwie części. Na jednej jest wzór 

chemiczny, a na drugiej nazwa. Uczeń ma 

za zadanie tak przyporządkować tafelki 

aby nad lub pod każdym wzorem 

substancji chemicznej znajdowała się 

nazwa. Grę rozpoczyna klocek z napisem 

START. Domino chemiczne można 

wykorzystać na lekcjach jak i do powtórki 

materiału. Przydatna pomoc przed 

egzaminami.  

Zawartość: 

 drewniane pudełko 17,5 x 10,5 x 

5,5 cm 

30 tafelków 4 x 8 cm 

1szt. 

15 

Domino chemiczne 

(Kwasy i zasady) 

 

Domino chemiczne składa się z trzydziestu 

elementów. Każda tafelka podzielona jest 

na dwie części. Na jednej jest wzór 

chemiczny, a na drugiej nazwa. Uczeń ma 

za zadanie tak przyporządkować tafelki 

aby nad lub pod każdym wzorem 

substancji chemicznej znajdowała się 

nazwa. Grę rozpoczyna klocek z napisem 

START. Domino chemiczne można 

wykorzystać na lekcjach jak i do powtórki 

materiału. Przydatna pomoc przed 

egzaminami.  

Zawartość: 

drewniane pudełko 17,5 x 10,5 x 5,5 cm 

30 tafelków 4 x 8 cm. 

1 szt. 

16 

Gra planszowa              

do języka angielskiego 

 

Gra językowa jest grą językową służącą do 

nauki stu najważniejszych czasowników 

angielskich oraz ich odmian przez osoby i 

czasy. Gra polega na konstruowaniu zdań 

wedle wylosowanych kryteriów. 

Gra z rozbudowaną instrukcją w języku 

polskim oraz dodatkową kostką do gry. 

1 szt. 

17 Gra do języka 

angielskiego 

Gra językowa  z rozbudowaną instrukcją w 

języku polskim oraz dodatkową kostką do 

gry. Gra w konwencji olimpiady wiedzy, w 

której za pomocą serii sześciuset 

sześćdziesięciu interesujących pytań i 

odpowiedzi gracze poznają różnorodne 

aspekty geografii, cywilizacji i kultury 

krajów anglojęzycznych oraz aktywnie i 

bezstresowo rozwijają swoją znajomość 

języka angielskiego. 

1 szt. 
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18 
Plansze interaktywne do 

języka angielskiego dla 
gimnazjum 

Program komputerowy na płycie CD. 

Plansze interaktywne z języka angielskiego 

dla gimnazjum to program komputerowy 

składający się z kilkudziesięciu plansz 

interaktywnych. Zawarte w nim treści 

edukacyjne zostały przygotowane zgodnie 

z podstawą programową do nauczania 

języka angielskiego w gimnazjum. 

Materiał znajdujący się na planszach 

podzielono na następujące działy 

tematyczne: 

- “Człowiek”, 

- “Życie rodzinne i towarzyskie”, 

- “Szkoła i praca”, 

- “Hobby, wakacje i czas wolny”, 

- “Zwyczaje i tradycje świąteczne w 

Wielkiej Brytanii”, 

- “Żywienie”, 

- “Sport”, 

- “Zdrowie”, 

- “Komputery”, 

- “Zwierzęta”, 

- “Opisywanie miejsc, zdarzeń i rzeczy”, 

- “Konstrukcje gramatyczne i czasy”. 

Plansze składają się z animacji, 

dźwiękowych komentarzy oraz z testów. 

Towarzyszą im także dodatkowe narzędzia 

multimedialne. Dopisywanie komentarzy, 

możliwość podkreślania wybranych treści 

oraz zaznaczania lub zakrywania 

dowolnych elementów znajdujących się na 

planszy, umożliwia nauczycielowi 

przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej 

lekcji. Do pakietu dołączony jest opis 

poszczególnych tematów lekcji, przy 

których plansza może stanowić pomoc dla 

nauczyciela. Narzędzie testowe, zawiera 

140 pytań jednokrotnego wyboru i pozwala 

na jednoczesne rozwiązywanie testu przez 

całą klasę. 

 

1 szt. 

19 Papier kserograficzny Papier kserograficzny A4, 80b/m
2 

2 ryzy 
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IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY:  

 

Zamawiający dokona oceny ofert biorąc pod uwagę kryteria: 

 

 

 Waga (w % 

Cena 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zasady oceny kryterium „cena”: 

najniższa cena brutto 

C=--------------------------------- x 100 pkt 
cena brutto badanej oferty 

 

 

W przypadku ofert przewyższających budżet na ten cel lecz spełniających kryteria określone w 

zapytaniu - Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji. 

 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  
2.1.1.1. Oferta musi zawierać obowiązkowo:  

 Nazwę i adres oferenta (pełne oznaczenie oferenta : nazwa firmy i siedziba),  

 Dane i numer telefonu osoby kontaktowej,  

 Cenę brutto. 

2.1.1.2. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności według 

wzoru załączonego do niniejszego zapytania  

2.1.1.3. Oferent powinien złożyć ofertę w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w 

Sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzgowie, ul. Tadeusza Kościuszki 1; 06-520 Dzierzgowo, 

sekretariat (I piętro, pokój nr 6).  

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie 

zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny.  

2.1.1.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  

2.1.1.5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.  

2.1.1.6. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd 

Gminy Dzierzgowo. ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo, piętro I, pokój nr 12 w 

dniu 10.02.2015 r. o godzinie 10.15. 

 

VI. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 lutego 2015 roku do godz. 10:00.  

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

Oferta powinna zawierać na kopercie następujące informacje: 
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Nadawca : 

(nazwa / imię i nazwisko 

adres Wykonawcy 

tel. kontaktowy) 

GMINA DZIERZGOWO, ul. Tadeusza Kościuszki 1,  06-520 Dzierzgowo 

 

OFERTA  NA  REALIZACJĘ  ZADANIA 

pn. zakup materiałów edukacyjnych dla Gimnazjum 

na potrzeby realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” 

 

Nie otwierać prze terminem 10 luty 2015r. godz. 10.15 

 

 

 

VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:  

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  

 

VIII. POROZUMIEWANIE SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM  
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Osobą 

uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Agata Kawecka tel. 23 653-30-08 lub Wioletta 

Kujawa 23 653-32-22. 

  

IX. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie 

charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.  

2. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Gminy 

w Dzierzgowie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia 

umowy z wybranym oferentem.  

 

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem: ww.dzierzgowo.pl oraz wyślę informację o 

wyniku postępowania do każdego wykonawcy, który złoży ofertę. 

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.  
 

Integralną część zapytania ofertowego stanowi: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem. 

 

        

         

                                                                                                    ………………………….. 
                                                                                                                                                               (pieczątka i podpis) 

 

http://ww.dzierzgowo.pl/
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Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”  

 

 

Formularz ofertowy 
 

 

 

 

Pieczęć firmowa  

 

 

Gmina Dzierzgowo 

                                                                       ul. Tadeusza Kościuszki 1 

                                                            06-520 Dzierzgowo 
 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2015 r.  składamy niniejszą ofertę:  

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.  

 

2. Oferujemy realizację zamówienia za cenę brutto:  

 
Dla Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie: 

 

Lp. Nazwa Opis produktu Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena 

łączna 

brutto 

1 

Matematyka. 

Plansze 

interaktywne dla 

gimnazjum 

 

CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa. 

Plansze interaktywne z matematyki 

dla gimnazjum to program 

komputerowy składający się z 

kilkudziesięciu plansz 

interaktywnych. Materiał podzielono 

na następujące działy: System 

rzymski, Dziesiętny system 

liczbowy, Ułamki zwykłe, Działania 

na liczbach wymiernych, 

Potęgowanie, Pierwiastki 

kwadratowe i sześcienne, Procenty, 

Układ współrzędnych, Wielościany, 

Bryły, Wyrażenia algebraiczne, 

Równania pierwszego stopnia, 

Proporcje. Plansze składają się z 

animacji, dźwiękowych komentarzy 

oraz z testów i dodatkowych 

narzędzi multimedialnych. 

Dopisywanie komentarzy, 

możliwość podkreślania wybranych 

treści. 

1 szt. 
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2 

Film z cyklu:   

doradztwo 

zawodowe 

Planowanie kariery czyli jak wybrać 

zawód.  

Płyta CD 

 

1 szt. 

  

3 
Sygnalizatory 

dźwiękowe 

4 przyciski z tworzywa - śr. 9 cm - 

posiadają antypoślizgowe krążki - 

każdy wymaga 2 baterii AAA 

4 szt. 

  

4 

 

Gra planszowa              

do języka 

angielskiego 

•  plansza dwustronna 2 w 1 

•  format 120x160 cm 

•  laminowana 

•  oprawiona w drewniane wałki z 

zawieszką 

•  w j. angielskim 

1szt. 

  

5 

Zestaw 

doświadczalny o 

ewolucji człowieka 

do biologii 

 

Celem gry planszowej jest przejście 

ewolucyjnej drogi od ostatniego 

wspólnego przodka do organizmów 

żyjących obecnie. W trakcie gry na 

swej drodze do czasów 

współczesnych doświadczysz wielu 

szczególnych zdarzeń 

ewolucyjnych! Gra wspomaga 

nauczanie systematyki, podstaw 

współczesnej taksonomii, pokazuje 

zależności ewolucyjne oraz historię 

powstawania większości 

współcześnie żyjących grup 

organizmów. Gra planszowa dla 2-5 

graczy. Plansza do gry może pełnić 

funkcję plakatu edukacyjnego 

 

 Zestaw zawiera: 

 

    ilustrowany przewodnik po grze 

    planszę do gry 

    5 pionków 

    3 kostki 

 Znajomość różnorodności 

biologicznej i 

podstawowych procesów 

biologicznych. Uczeń 

wskazuje ewolucyjne źródła 

różnorodności biologicznej. 

 Ewolucja życia. Uczeń 

wyjaśnia pojęcie ewolucji 

organizmów i przedstawia 

źródła wiedzy o jej 

przebiegu; 

 Poznanie świata 

organizmów na różnych 

poziomach organizacji 

życia. Uczeń interpretuje 

różnorodność organizmów 

na Ziemi jako efekt ewolucji 

1szt. 
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biologicznej. 

 Przegląd różnorodności 

organizmów. 

Ewolucja. Pochodzenie i rozwój 

życia na Ziemi. Uczeń porządkuje 

chronologicznie najważniejsze 

zdarzenia z historii życia na Ziemi, 

podaje erę, w której zaszły. 

6 

Wzornik tablicowy 

do rysowania 

paraboli z sinusoidą 

 

Transparentny wzornik (szablon) 

tablicowy do rysowania paraboli, 

zakończony u góry wzornikiem 

sinusoidy. Wysokość 60 cm. 

1szt. 

  

7 

Ścienna plansza 

szkolna do biologii 

przedstawiająca 

witaminy w 

organizmie 

człowieka. 

 

Rodzaj: plansza duża  

Foliowanie: dwustronne  

Oprawa: 
wałki drewniane, listwy 

metalowe  

Format:       100 x 70 cm 

1szt. 

  

8 
Mikroskop szkolny 

Mikroskop szkolny o 

powiększeniach od 40x do 400x 

wyposażony w szerokopolowy 

okular WF 10x oraz obiektywy 4x, 

10x i 40x wkręcane w obrotową 

(rewolwerową) głowicę. 

Wbudowana tarcza obrotowa z 6 

różnymi otworami reguluje ilość 

światła przechodzącego przez 

kondensor. Ostrość ustawiana 

pokrętłem symetrycznym. Oprócz 

standardowego podświetlenia 

dolnego wbudowane oświetlenie 

górne umożliwiające przy niższych 

powiększeniach obserwację 

powierzchni okazów takich jak np. 

liście, owady. Mikroskop zasilany 

jest trzema bateriami AAA – 

zapewnia to pełną mobilność i 

niezależność od gniazdka 

elektrycznego. 

1szt. 

  

9 

Skamieniałości – 

kolekcja 

podstawowa 

 

15 okazów skamieniałości (w 

pudełku z przegródkami) ilustruje 

formy życia występujące w historii 

geologicznej Ziemi. 

1szt. 

  

10 

 

Zestaw do 

prezentacji zjawisk 

optycznych  

Wspomaga omawianie 

podstawowych pojęć z zakresu 

światła i barw. Zestaw zawiera: 

soczewki szklane (dwustronnie 

wypukłą i dwustronnie wklęsłą), 

biały ekranik, szklany ekranik, 2 

1szt. 
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lustra szklane, 5 kolorowych filtrów 

celofanowych, 3 stojaczki do 

soczewek i luster, 2 pryzmaty 

równoboczne (akrylowe, 25x50 

mm), zlewkę miarową, świecę oraz 

latarkę. 

11 

Zestaw podstawowe 

obwody elektryczne 

 

Zestaw do budowania 

podstawowych obwodów 

elektrycznych. Elementy obwodu 

zamontowane są na przezroczystych 

płytkach, tak aby widoczny był cały 

obwód. Połączeń elektrycznych 

płytek dokonuje się szybko i łatwo 

poprzez specjalne magnetyczne 

styki. Wymagane trzy baterie C. W 

zestawie 6 płytek (zamontowane: 3 

żarówki /2 rodz./ na podstawkach, 

brzęczyk, włącznik przyciskowy, 

silniczek), drut rezystancyjny, 10 

przewodów ze specjalnymi stykami 

magnetycznymi, 2 przewody 

krokodylkowe, 3 łączniki baterii. 

1szt. 

  

12 

Zestaw do 

demonstracji energii 

słonecznej, 

rozszerzony 

 

Rozszerzony zestaw demonstrujący 

przemianę energii słonecznej 

w elektryczną. Umożliwia ponadto: 

1) budowę silnej baterii słonecznej 

złożonej z kilku ogniw; 2) budowę 

obwodu elektrycznego oraz zmianę 

napięcia i natężenia płynącego w 

nim prądu; 3) zasilanie radia, 

kalkulatora, odtwarzacza 

kasetowego 1,5V 

1szt. 

  

13 
Detektor 

przewodnictwa 
Przyrząd do badania przewodnictwa.  1szt. 

  

14 
Domino chemiczne 

(Sole) 

Domino chemiczne składa się z 

trzydziestu elementów. Każda 

tafelka podzielona jest na dwie 

części. Na jednej jest wzór 

chemiczny, a na drugiej nazwa. 

Uczeń ma za zadanie tak 

przyporządkować tafelki aby nad lub 

pod każdym wzorem substancji 

chemicznej znajdowała się nazwa. 

Grę rozpoczyna klocek z napisem 

START. Domino chemiczne można 

wykorzystać na lekcjach jak i do 

powtórki materiału. Przydatna 

pomoc przed egzaminami.  

Zawartość: 

 drewniane pudełko 17,5 x 

1szt. 
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10,5 x 5,5 cm 

30 tafelków 4 x 8 cm 

15 

Domino chemiczne 

(Kwasy i zasady) 

 

Domino chemiczne składa się z 

trzydziestu elementów. Każda 

tafelka podzielona jest na dwie 

części. Na jednej jest wzór 

chemiczny, a na drugiej nazwa. 

Uczeń ma za zadanie tak 

przyporządkować tafelki aby nad lub 

pod każdym wzorem substancji 

chemicznej znajdowała się nazwa. 

Grę rozpoczyna klocek z napisem 

START. Domino chemiczne można 

wykorzystać na lekcjach jak i do 

powtórki materiału. Przydatna 

pomoc przed egzaminami.  

Zawartość: 

drewniane pudełko 17,5 x 10,5 x 5,5 

cm 

31 tafelków 4 x 8 cm. 

1 szt. 

  

16 

Gra planszowa              

do języka 

angielskiego 

 

Gra językowa jest grą językową 

służącą do nauki stu 

najważniejszych czasowników 

angielskich oraz ich odmian przez 

osoby i czasy. Gra polega na 

konstruowaniu zdań wedle 

wylosowanych kryteriów. 

Gra z rozbudowaną instrukcją w 

języku polskim oraz dodatkową 

kostką do gry. 

1 szt. 

  

17 Gra do języka 

angielskiego 

Gra językowa  z rozbudowaną 

instrukcją w języku polskim oraz 

dodatkową kostką do gry. Gra w 

konwencji olimpiady wiedzy, w 

której za pomocą serii sześciuset 

sześćdziesięciu interesujących pytań 

i odpowiedzi gracze poznają 

różnorodne aspekty geografii, 

cywilizacji i kultury krajów 

anglojęzycznych oraz aktywnie i 

bezstresowo rozwijają swoją 

znajomość języka angielskiego. 

1 szt. 

  

18 

Plansze 

interaktywne do 

języka angielskiego 

dla gimnazjum 

Program komputerowy na płycie 

CD. 

Plansze interaktywne z języka 

angielskiego dla gimnazjum to 

program komputerowy składający 

się z kilkudziesięciu plansz 

interaktywnych. Zawarte w nim 

treści edukacyjne zostały 

przygotowane zgodnie z podstawą 

1 szt. 
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programową do nauczania języka 

angielskiego w gimnazjum. 

Materiał znajdujący się na planszach 

podzielono na następujące działy 

tematyczne: 

- “Człowiek”, 

- “Życie rodzinne i towarzyskie”, 

- “Szkoła i praca”, 

- “Hobby, wakacje i czas wolny”, 

- “Zwyczaje i tradycje świąteczne w 

Wielkiej Brytanii”, 

- “Żywienie”, 

- “Sport”, 

- “Zdrowie”, 

- “Komputery”, 

- “Zwierzęta”, 

- “Opisywanie miejsc, zdarzeń i 

rzeczy”, 

- “Konstrukcje gramatyczne i 

czasy”. 

Plansze składają się z animacji, 

dźwiękowych komentarzy oraz z 

testów. Towarzyszą im także 

dodatkowe narzędzia multimedialne. 

Dopisywanie komentarzy, 

możliwość podkreślania wybranych 

treści oraz zaznaczania lub 

zakrywania dowolnych elementów 

znajdujących się na planszy, 

umożliwia nauczycielowi 

przeprowadzenie ciekawej i 

interaktywnej lekcji. Do pakietu 

dołączony jest opis poszczególnych 

tematów lekcji, przy których plansza 

może stanowić pomoc dla 

nauczyciela. Narzędzie testowe, 

zawiera 140 pytań jednokrotnego 

wyboru i pozwala na jednoczesne 

rozwiązywanie testu przez całą 

klasę. 

 

19 
Papier 

kserograficzny 
Papier kserograficzny A4, 80b/m

2 
2 ryzy 

  

 

 

 

Wartość oferty ogółem: …………………………………………… zł 

 
(SŁOWNIE………………………………………………………….................…………….PLN BRUTTO)  

 

3. Oświadczamy, że realizacja dostawy będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w 
zapytaniu ofertowym. 
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4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Oferenta:  

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………  

Stanowisko……………………………………………………………..  

Numer telefonu…………………………………………………………  

Adres e-mail……………………………………………………………  

 
………………..............…….., dn. ……………………..                                    

 

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

                                                                                                                  (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do 
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Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”  

 

………………………….……… 

 

                  (miejscowość, data) 

…………………………………………….. 

         (pieczęć wykonawcy) 

 

 

  Gmina Dzierzgowo 

                                                                          ul. Tadeusza Kościuszki 1 

                                                               06-520 Dzierzgowo 

                                              

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

na podstawie art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). 

Oświadczam/y, że spełniam/y niżej wymienione warunki: 

 

1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje/my potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 

osób zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia; 

3. znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia;  

4. nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie    

art. 24, ust. 1 i 2 ustawy  - Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

____________________________ 

                                                                                                     (podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego”  

 

………………………….……… 

                  (miejscowość, data) 

 

…………………………………………….. 

             (pieczęć wykonawcy) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM  

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem 

projektu – Gminną Dzierzgowo, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo. 

Nie posiadam powiązań między Beneficjentem lub osobami wykonującymi w imieniu 

Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy, polegającymi w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu 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 lub kurateli          

 

    

         __________________________ 

                                                                                              (podpis osoby upoważnionej) 

  

 


