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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 Szkoły Podstawowej 

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 Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie: 

 

Lp. Nazwa Opis produktu Ilość 

1 
Gra edukacyjna do 

przyrody część I i II 

Interaktywna gra edukacyjna przygotowana w 

formie zabawy dla uczniów w wieku 10–13 lat. 

Oprócz wiedzy z dziedziny przyrody rozwija 

on także zdolność logicznego myślenia, 

łączenia faktów i wnioskowania oraz buduje 

świadomość ekologiczną u dzieci. 

Bogactwo zasobów multimedialnych w  postaci 

animacji, pokazów slajdów symulacji, filmów i 

ilustracji jest niewątpliwym atutem programu. 

Wyposażony został dodatkowo w wiele 

narzędzi pomocniczych takich jak słowniczek 

czy galeria gatunków. Ponadto zawarte 

ćwiczenia aktywizujące dają możliwość 

automatycznej oceny poprawności rozwiązań, 

dzięki czemu uczeń może samodzielnie 

kontrolować swoje postępy w nauce. 

1 szt. 

2 Modułowa stacja pogody 

Umożliwia prowadzenie obserwacji 

najważniejszych czynników 

meteorologicznych: temperatury, kierunku i 

siły wiatru, wielkości opadów deszczu. 

Poszczególne przyrządy ukryte są w 

sześciennych skrzynkach, które można 

ustawiać obok siebie lub jeden na drugim w 

dowolnych konfiguracjach. Zawartość: 3 

przyrządy w obudowie z tworzywa (8 x 8 x 8 

cm): anemometr, termometr, deszczomierz. 

1 szt. 

3 

Plansze edukacyjne z 

programem CD o lesie i 

ochronie środowiska 

Zawartość:  kolorowe laminowane plansze 

animacyjne A3 – płyta CD ze wszystkimi 

planszami i kartami pracy z możliwością 

wielokrotnego drukowania (do kolorowania i 

wycinania) – teczka 

1 szt. 

4 
 

Sześciany z tworzywa 
bok 1 cm; wszczepialne 1000 sztuk 1szt. 

5 

Gra z matematyki do 

mnożenia do 100 

 

Uczniowie doskonalą wykonywanie wszystkich 

działań na mnożenie w zakresie 100 w formie 

bardzo atrakcyjnej. Stojące pudełeczko posiada 

12 haczyków, na których wieszamy bloczki z 

poszczególnymi zadaniami. Dziesięć bloczków 

poświęconych jest poszczególnym rzędom 

tabliczki mnożenia, co pozwala 

usystematyzować naukę. Każda fiszka posiada 

z jednej strony działanie, a na odwrocie 

poprawną odpowiedź. Dzieci mogą uczyć się 

zupełnie samodzielnie. Dwa bloczki zawierają 

działania mieszane, co zapewnia szybką 

powtórkę materiału. Zestaw umożliwia 

jednoczesną pracę 12 dzieci na różnych 

poziomach trudności. 

Zawartość: stojące pudełko (wym. po 

1szt. 
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rozłożeniu 30 x 48 cm) - 12 bloczków po 10 

fiszek każdy (wym. 5 x 9,5 cm) - instrukcja. 

6 

Domino do matematyki o 

dzieleniu do 100 

 

Proponowany zestaw domin pozwala ćwiczyć 

pamięciowe działania na dzielenie w zakresie 

100. Ułożone swoiste równania dzieci mogą 

przepisywać do zeszytu. 

Zestaw zawiera 4 układanki, a każda z nich 

znakowana jest kolorystycznie dla łatwego 

sortowania. Kostki domina wykonane są z 

grubego tworzywa o bezpiecznie 

wykończonych rogach - są bardzo trwałe i 

można je myć. 

» Zawartość: 

 

x 4 cm) 

 

 

1szt. 

7 

Bryły geometryczne 

składane 

 

Zestaw demonstruje w praktyczny sposób 

pojęcia takie jak: powierzchnia, objętość, 

symetria i obwód. Do dyspozycji uczniów 8 

brył wykonanych z przeźroczystego tworzywa 

z wyjmowalną podstawą. Każda bryła posiada 

swoją siatkę wykonaną z kolorowego tworzywa 

(kolorystyka zgodna z naszymi dużymi 

pełnymi bryłami. Siatkę po złożeniu można 

umieścić w środku bryły, efekt czego 

doskonale widać poprzez przeźroczyste ściany 

brył. 

Bryły można ponadto napełniać wodą lub 

materiałem sypkim (tj. ryż lub kasza) w celu 

porównywania objętości figur. 

Spis brył: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryły i siatki wykonane są z trwałego i 

estetycznego tworzywa. 

» Zawartość: 

awą 

 

 

 

 

1szt. 
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8 

Gra do języka 

niemieckiego – o żywności 

i zwierzętach 

Dwie loteryjki kolorowych fotografii 

różnorodnych produktów żywnościowych lub 

zwierząt umożliwiają atrakcyjne zabawy 

językowe w języku niemieckim. Dzieci ćwiczą 

słownictwo oraz utrwalają prawidłową 

pisownię wyrazów. 

Zawartość: 1x Lotto niemieckie - żywność (nr 

255-5560), 1x Lotto niemieckie - zwierzęta (nr 

255-5565). 

1szt. 

9 

Niemieckie rzeczowniki 

zdjęcia z podpisami 

 

Zestaw zawiera kartoniki z ilustracjami 

przedmiotów, zwierząt i pożywienia, które 

należy przyporządkować odpowiadającym 

podpisom w języku niemieckim. Doskonała 

pomoc do wprowadzania i powtarzania 

słownictwa w zakresie rzeczowników. Karty 

można wykorzystać do przeprowadzania zabaw 

językowych. Układanie kart utrwala 

prawidłową pisownię wyrazów.  

Dzięki kolorowemu paskowi samokontroli 

dzieci mogą pracować z pomocą samodzielnie. 

Kartoniki wykonane są z bardzo trwałej i 

grubej tektury. 

1szt. 

10 

 

Zagadkowe karty pracy do 

języka niemieckiego  

Atrakcyjne karty pracy pełne zagadek 

związanych z określonymi porami roku. 

Wykonywanie ćwiczeń o zróżnicowanej formie 

pozwala wprowadzać i utrwalać podstawowe 

słownictwo, zwłaszcza rzeczowniki. Publikacja 

jest znakomitym materiałem dodatkowym do 

okazjonalnych lekcji poświęconych poruszanej 

tematyce. 

» Zawartość: 

- 58 kart do kopiowania A4 

- w teczce 

1szt. 

11 

Zadania na czytanie ze 

zrozumieniem dla dzieci do 

języka niemieckiego 

Zadania na czytanie ze zrozumieniem dla dzieci 

rozpoczynających naukę czytania. Publikacja 

zawiera wiele ćwiczeń, które dzieci wykonają 

poprawnie tylko wtedy, gdy zrozumiały to, co 

przeczytały. Ćwiczenia mają formę krzyżówek, 

przyporządkowania słów obrazkom, 

wyszukiwania w tekście, testy wyboru i wiele 

innych. Nauczyciele znajdą również 

wskazówki i pomysły na wykonanie własnych 

gier wspomagających naukę czytania.  

 

 

1 szt. 
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12 Komputerowy kurs do 

nauki języka angielskiego, 

Główne cechy programu:  

-audio z nagraniami z kursu;  

lekcji;  

mowy;  

językowych;  

owanych;  

 

 

brytyjskich nastolatków;  

 

narzędziowych, ułatwiających naukę:  

- Słownik polsko-angielski  

- Moje strony  

- Gramatyka  

- Nowe słówka  

- Szukaj  

opanowania materiału;  

 

- Rejestr wyników  

- Raporty lekcji  

snych lekcji. 

1szt. 

13 

Plansza edukacyjna 

nieregularne czasowniki do 

języka angielskiego 

 

Seria plansz wspierających naukę języka 

angielskiego w szkole podstawowej. 

Tematycznie opracowane zagadnienia 

porządkują zasób leksykalny uczniów a także 

utrwalają prawidłowe struktury gramatyczne. 

Powierzchnia plansz jest laminowana, co 

umożliwia zapis mazakiem suchościeralnym. 

W planszach DUO jedna plansza jest 

demonstracyjna a druga - ćwiczebna (ilustracje 

pozbawione są tekstu) 

1szt. 

14 

Plansza edukacyjna do 

języka angielskiego 

dotycząca czasów i  

Brytyjskiego lsles 

 

Seria plansz wspierających naukę języka 

angielskiego w szkole podstawowej. 

Tematycznie opracowane zagadnienia 

porządkują zasób leksykalny uczniów a także 

utrwalają prawidłowe struktury gramatyczne. 

Powierzchnia plansz jest laminowana, co 

umożliwia zapis mazakiem suchościeralnym. 

Plansze 2 w 1 posiadają dwie zupełnie różne 

strony. 

*plansza dwustronna 

*laminowana 

*oprawiona w drewniane wałki z zawieszką 

*w języku angielskim 

1szt. 
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15 

Plansza edukacyjna z 

zaimkami 

 

Seria plansz wspierających naukę języka 

angielskiego w szkole podstawowej. 

Tematycznie opracowane zagadnienia 

porządkują zasób leksykalny uczniów a także 

utrwalają prawidłowe struktury gramatyczne. 

Powierzchnia plansz jest laminowana, co 

umożliwia zapis mazakiem suchościeralnym. 

W planszach DUO jedna plansza jest 

demonstracyjna a druga - ćwiczebna (ilustracje 

pozbawione są tekstu). 

1szt. 

16 Tusz do drukarki Do modelu HP 2645 czarny 1 szt. 

17 Tusz do drukarki Do modelu HP 2645 kolor 1 szt. 

18 Papier kserograficzny Papier kserograficzny A4, 80b/m
2
 2 ryzy 

 

 

 

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.  
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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: 

 

 

 
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 Szkoły Podstawowej 

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.  
 

http://ww.dzierzgowo.pl/
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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) 
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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 
Gra edukacyjna do 

przyrody część I i II 

Interaktywna gra edukacyjna 

przygotowana w formie zabawy dla 

uczniów w wieku 10–13 lat. Oprócz 

wiedzy z dziedziny przyrody rozwija on 

także zdolność logicznego myślenia, 

łączenia faktów i wnioskowania oraz 

buduje świadomość ekologiczną u 

dzieci. 

Bogactwo zasobów multimedialnych w  

postaci animacji, pokazów slajdów 

symulacji, filmów i ilustracji jest 

niewątpliwym atutem programu. 

Wyposażony został dodatkowo w wiele 

narzędzi pomocniczych takich jak 

słowniczek czy galeria gatunków. 

Ponadto zawarte ćwiczenia 

aktywizujące dają możliwość 

automatycznej oceny poprawności 

rozwiązań, dzięki czemu uczeń może 

samodzielnie kontrolować swoje 

postępy w nauce. 

1 szt. 

  

2 
Modułowa stacja 

pogody 
Umożliwia prowadzenie obserwacji 

najważniejszych czynników 
1 szt. 
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meteorologicznych: temperatury, 

kierunku i siły wiatru, wielkości 

opadów deszczu. Poszczególne 

przyrządy ukryte są w sześciennych 

skrzynkach, które można ustawiać obok 

siebie lub jeden na drugim w dowolnych 

konfiguracjach. Zawartość: 3 przyrządy 

w obudowie z tworzywa (8 x 8 x 8 cm): 

anemometr, termometr, deszczomierz. 

3 

Plansze edukacyjne z 

programem CD o lesie 

i ochronie środowiska 

Zawartość:  kolorowe laminowane 

plansze animacyjne A3 – płyta CD ze 

wszystkimi planszami i kartami pracy z 

możliwością wielokrotnego drukowania 

(do kolorowania i wycinania) – teczka 

1 szt. 

  

4 
 

Sześciany z tworzywa 
bok 1 cm; wszczepialne 1000 sztuk 1szt. 

  

5 

Gra z matematyki do 

mnożenia do 100 

 

Uczniowie doskonalą wykonywanie 

wszystkich działań na mnożenie w 

zakresie 100 w formie bardzo 

atrakcyjnej. Stojące pudełeczko posiada 

12 haczyków, na których wieszamy 

bloczki z poszczególnymi zadaniami. 

Dziesięć bloczków poświęconych jest 

poszczególnym rzędom tabliczki 

mnożenia, co pozwala usystematyzować 

naukę. Każda fiszka posiada z jednej 

strony działanie, a na odwrocie 

poprawną odpowiedź. Dzieci mogą 

uczyć się zupełnie samodzielnie. Dwa 

bloczki zawierają działania mieszane, co 

zapewnia szybką powtórkę materiału. 

Zestaw umożliwia jednoczesną pracę 12 

dzieci na różnych poziomach trudności. 

Zawartość: stojące pudełko (wym. po 

rozłożeniu 30 x 48 cm) - 12 bloczków 

po 10 fiszek każdy (wym. 5 x 9,5 cm) - 

instrukcja. 

1szt. 

  

6 

Domino do 

matematyki o 

dzieleniu do 100 

 

Proponowany zestaw domin pozwala 

ćwiczyć pamięciowe działania na 

dzielenie w zakresie 100. Ułożone 

swoiste równania dzieci mogą 

przepisywać do zeszytu. 

Zestaw zawiera 4 układanki, a każda z 

nich znakowana jest kolorystycznie dla 

łatwego sortowania. Kostki domina 

wykonane są z grubego tworzywa o 

bezpiecznie wykończonych rogach - są 

bardzo trwałe i można je myć. 

» Zawartość: 

 

domina (8 x 4 cm) 

cm) 

 

1szt. 
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7 

Bryły geometryczne 

składane 

 

Zestaw demonstruje w praktyczny 

sposób pojęcia takie jak: powierzchnia, 

objętość, symetria i obwód. Do 

dyspozycji uczniów 8 brył wykonanych 

z przeźroczystego tworzywa z 

wyjmowalną podstawą. Każda bryła 

posiada swoją siatkę wykonaną z 

kolorowego tworzywa (kolorystyka 

zgodna z naszymi dużymi pełnymi 

bryłami. Siatkę po złożeniu można 

umieścić w środku bryły, efekt czego 

doskonale widać poprzez przeźroczyste 

ściany brył. 

Bryły można ponadto napełniać wodą 

lub materiałem sypkim (tj. ryż lub 

kasza) w celu porównywania objętości 

figur. 

Spis brył: 

 

 

 

 

 

 

cian 

 

Bryły i siatki wykonane są z trwałego i 

estetycznego tworzywa. 

» Zawartość: 

podstawą 

 

 

 

kcja metodyczna 

1szt. 

  

8 

Gra do języka 

niemieckiego – o 

żywności i zwierzętach 

Dwie loteryjki kolorowych fotografii 

różnorodnych produktów 

żywnościowych lub zwierząt 

umożliwiają atrakcyjne zabawy 

językowe w języku niemieckim. Dzieci 

ćwiczą słownictwo oraz utrwalają 

prawidłową pisownię wyrazów. 

Zawartość: 1x Lotto niemieckie - 

żywność (nr 255-5560), 1x Lotto 

niemieckie - zwierzęta (nr 255-5565). 

1szt. 

  

9 

Niemieckie 

rzeczowniki zdjęcia z 

podpisami 

 

Zestaw zawiera kartoniki z ilustracjami 

przedmiotów, zwierząt i pożywienia, 

które należy przyporządkować 

odpowiadającym podpisom w języku 

niemieckim. Doskonała pomoc do 

wprowadzania i powtarzania słownictwa 

w zakresie rzeczowników. Karty można 

wykorzystać do przeprowadzania zabaw 

językowych. Układanie kart utrwala 

prawidłową pisownię wyrazów.  

Dzięki kolorowemu paskowi 

samokontroli dzieci mogą pracować z 

pomocą samodzielnie. Kartoniki 

1szt. 
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wykonane są z bardzo trwałej i grubej 

tektury. 

10 

 

Zagadkowe karty 

pracy do języka 

niemieckiego  

Atrakcyjne karty pracy pełne zagadek 

związanych z określonymi porami roku. 

Wykonywanie ćwiczeń o zróżnicowanej 

formie pozwala wprowadzać i utrwalać 

podstawowe słownictwo, zwłaszcza 

rzeczowniki. Publikacja jest 

znakomitym materiałem dodatkowym 

do okazjonalnych lekcji poświęconych 

poruszanej tematyce. 

» Zawartość: 

- 58 kart do kopiowania A4 

- w teczce 

1szt. 

  

11 

Zadania na czytanie ze 

zrozumieniem dla 

dzieci do języka 

niemieckiego 

Zadania na czytanie ze zrozumieniem 

dla dzieci rozpoczynających naukę 

czytania. Publikacja zawiera wiele 

ćwiczeń, które dzieci wykonają 

poprawnie tylko wtedy, gdy zrozumiały 

to, co przeczytały. Ćwiczenia mają 

formę krzyżówek, przyporządkowania 

słów obrazkom, wyszukiwania w 

tekście, testy wyboru i wiele innych. 

Nauczyciele znajdą również wskazówki 

i pomysły na wykonanie własnych gier 

wspomagających naukę czytania.  

 

 

1 szt. 

  

12 
Komputerowy kurs do 

nauki języka 

angielskiego, 

Główne cechy programu:  

-audio z nagraniami z 

kursu;  

czesna i wielokulturowa 

tematyka lekcji;  

rozpoznawania mowy;  

językowych;  

 

 

 

 jakości nagrania z 

udziałem brytyjskich nastolatków;  

komiksów;  

narzędziowych, ułatwiających naukę:  

- Słownik polsko-angielski  

- Moje strony  

- Gramatyka  

- Nowe słówka  

- Szukaj  

anaście testów sprawdzających 

stopień opanowania materiału;  

nauce:  

- Rejestr wyników  

- Raporty lekcji  

1szt. 
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lekcji. 

13 

Plansza edukacyjna 

nieregularne 

czasowniki do języka 

angielskiego 

 

Seria plansz wspierających naukę 

języka angielskiego w szkole 

podstawowej. Tematycznie opracowane 

zagadnienia porządkują zasób 

leksykalny uczniów a także utrwalają 

prawidłowe struktury gramatyczne. 

Powierzchnia plansz jest laminowana, 

co umożliwia zapis mazakiem 

suchościeralnym. W planszach DUO 

jedna plansza jest demonstracyjna a 

druga - ćwiczebna (ilustracje 

pozbawione są tekstu) 

1szt. 

  

14 

Plansza edukacyjna do 

języka angielskiego 

dotycząca czasów i  

Brytyjskiego lsles 

 

Seria plansz wspierających naukę 

języka angielskiego w szkole 

podstawowej. Tematycznie opracowane 

zagadnienia porządkują zasób 

leksykalny uczniów a także utrwalają 

prawidłowe struktury gramatyczne. 

Powierzchnia plansz jest laminowana, 

co umożliwia zapis mazakiem 

suchościeralnym. Plansze 2 w 1 

posiadają dwie zupełnie różne strony. 

*plansza dwustronna 

*laminowana 

*oprawiona w drewniane wałki z 

zawieszką 

*w języku angielskim 

1szt. 

  

15 

Plansza edukacyjna z 

zaimkami 

 

Seria plansz wspierających naukę 

języka angielskiego w szkole 

podstawowej. Tematycznie opracowane 

zagadnienia porządkują zasób 

leksykalny uczniów a także utrwalają 

prawidłowe struktury gramatyczne. 

Powierzchnia plansz jest laminowana, 

co umożliwia zapis mazakiem 

suchościeralnym. W planszach DUO 

jedna plansza jest demonstracyjna a 

druga - ćwiczebna (ilustracje 

pozbawione są tekstu). 

1szt. 

  

16 Tusz do drukarki Do modelu HP 2645 czarny 1 szt. 
  

17 Tusz do drukarki Do modelu HP 2645 kolor 1 szt. 
  

18 Papier kserograficzny Papier kserograficzny A4, 80b/m
2
 2 ryzy 
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Wartość oferty ogółem: …………………………………………… zł 

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

 

3. Oświadczamy, że realizacja dostawy będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w 

zapytaniu ofertowym. 

 

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) 

  

 


