
 
 

 

 

 
„Mamo idę do przedszkola” 

POKL.09.01.01-14-060/13 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Szydłowo, dnia 14.02.2014 r. 

                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POKL/2014 

 

 

Urząd Gminy w Szydłowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na : 

„Dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych  

biurowych oraz eksploatacyjnych” 
 w projekcie „Mamo idę do przedszkola”, współfinansowanym w ramach Działania 9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty”, Poddziałania  9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 

Zamówienie poniżej 14 000 euro. 

 

Zamawiający:   

            Urząd Gminy w Szydłowie 

Ul. Mazowiecka 61 

06-516 Szydłowo   

NIP: 5691413226 

tel. 23 655 40 19, fax 23 654 73 28 

e-mail: bszczepanska@szydlowo-maz.pl 

 

 

 I. TRYB ZAPYTANIA  
Niniejsze zapytanie prowadzone jest w trybie „Zasady efektywnego zarządzania finansami” w 

rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na podstawie Regulaminu zamówień publicznych poniżej 14 tysięcy euro przyjętego 

zarządzeniem Wójta Gminy Szydłowo Nr 30/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. obowiązującego w Gminie 

Szydłowo. 

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych, materiałów 

papierniczych biurowych oraz eksploatacyjnych 

 

 
Termin realizacji do 07.03.2014 na podstawie podpisanej umowy. 

 

 

 

 

mailto:bszczepanska@szydlowo-maz.pl


 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

L.p. Artykuł: Nazwa Opis szczegółowy Jednostka 

miary 

ilość 

Materiały dydaktyczne 

1 Zestaw papierów 

rysunkowych  

1. Papier rysunkowy 

biały A4 - 500 szt. 2. 

Papier rysunkowy 

kolorowy A4 - 800 szt. 

3. Papier rysunkowy 

kolorowy A3 - 160 szt. 

4. Papier rysunkowy 

biały A3 - 500 szt 

sztuk 4 

2 Zestaw papierów 

samoprzylepnych B4 

8 kolorowych arkuszy sztuk 90 

3 Blok wycinankowy 

nabłyszczany A4 

10 kolorów sztuk 90 

4 Papier wycinankowy 

nabłyszczany 200 A4 

Komplet 200 arkuszy -

10 kolorów 

sztuk 6 

5 Papier wytłaczany kropki i 

prążki 

Zestaw 10 stuk, wy. 

23 x 33 cm 

sztuk 12 

6 Papier wytłaczany juta Zestaw 10 stuk, wy. 

23 x 33 cm 

sztuk 12 

7 Papier wytłaczany kratka Zestaw 10 stuk, wy. 

23 x 33 cm 

sztuk 12 

8 Blok techniczny biały A3 10 arkuszy sztuk 50 

9 Blok techniczny biały A4 10 arkuszy sztuk 50 

10 Brystol 50 x 70 cm 10 kolorów sztuk 100 

11 Plastelina 6 kolorów Mix kolorów komplet 120 

12 Bibuła Mix kolorów sztuki 60 

13 tektura kolorowa falista Mix kolorów arkusz 60 

14 Kredki grube w drewnianej 

oprawie 

18 kolorów z 

temperówką 

komplet 24 

15 Ołówki trójkątne    sztuk 120 



 
 
16 Gumki do ścierania   sztuk 120 

17 Temperówki   sztuk 60 

18 Folie piankowe kolorowe 15 kolorów zestaw 24 

19 Pędzle grube Rozmiar 12 sztuk 90 

20 Pędzle cienkie Rozmiar 3 sztuk 90 

21 Papier pakowy beżowy 20 sztuk, format A3 zestaw 24 

22 Kredki 24 kolory  dł. 8 cm, śr. 0,7 cm. 

Owinięte papierową 

ochronką 

sztuk 24 

23 Nożyczki przedszkolne Potrójne uszy 

zabezpieczają przed 

skaleczeniem palca 

wskazującego i uczą 

właściwego trzymania 

nożyczek 

sztuk 60 

24 Farby plakatowe 12 kolorów sztuk 60 

25 Farby do malowania 

palcami 

min 6 szt poj. 50 ml. 

Kolory podstawowe 

zestaw 12 

26 Klej „czarodziejski” - 0,5 litr 12 

27 Klej w sztyfcie - sztuk 60 

28 Druciki kreatywne Mix kolorowe, 250 

szt. 

komplet 8 

29 Książeczki do origami Papierowe zwierzaki Sztuk 4 

- - Origami dla 

przedszkolaków 

Sztuk 4 

- - Składanki wycinanki z 

papieru 

Sztuk 4 

- - Bajkowe kółeczka Sztuk 4 

- - Magiczne kółeczka Sztuk 4 

- - Papierowe postaci Sztuk 4 

- - Dziecinnie proste 

origami 

Sztuk 4 



 
 
30 Dziurkacze małe Zestaw 16 sztuk: : 

lokomotywa, 

samochód, 

helikopter, krówka, 

koń, świnka, kaczka, 

kot, pies, listek, 

serce, kwiatuszek, 

miś, choinka, ptak, 

gwiazdka 

zestaw 4 

31 Dziurkacze średnie Zestaw 10 sztuk : 

słońce, motyl, 

kwiatek, kokarda, 

tulipan, margarytka, 

mikołaj, choinka, 

płatek śniegu, liść 

zestaw 4 

32 Zszywacz   sztuk 4 

33 Dziurkacze małe   sztuk 4 

34 Pistolet do kleju Służy do klejenia na 

gorąco  

sztuk 4 

35 Sztyft do pistoletu do kleju sztuk, śr. 11 mm, dł. 

25 cm 

sztuk 60 

36 Książeczki  Boże Narodzenie jak 

zrobić coś z niczego 

sztuk 4 

- - Bożonarodzeniowe 

ozdoby z papieru 

sztuk 4 

- - Sylaby i rzeczowniki 

cz.1 

sztuk 4 

- - Sylaby i rzeczowniki 

cz.2 

sztuk 4 

- - Sylaby i rzeczowniki 

cz.3 

sztuk 4 

- - Sylaby i rzeczowniki 

cz.4 

sztuk 4 

- - Wyrażenia 

dźwiękonaśladowcze 

sztuk 4 

- - Trudne głoski sztuk 4 

- - Samogłoski i 

wykrzyknienia 

sztuk 4 



 
 
- - Zestaw sylaby i 

Czasowniki (l.p 

+l.m) 

sztuk 4 

- - Zestaw odmiana 

rzeczownika 

(Fleksja) cz. 1 i cz.2 

sztuk 4 

37 Pojemnik na przybory drewniany na 

przybory z aplikacją 

dekoracyjną 

sztuk 24 

38 Układanki przeciwieństwa 

Wesoły i smutny 

gra edukacyjna sztuk 4 

39 Układanki przeciwieństwa 

Co z czym 

gra edukacyjna sztuk 4 

40 Symetria zestaw trzech gier sztuk 4 

41 Igła z nitką trzy gry edukacyjne sztuk 4 

42 Liczydło żyrafka wykonane z drewna 

kauczykowego i 

brzozowego. Wymiary 

25 x 31 x 12 cm 

sztuk 4 

43 Plansze edukacyjne Kolory, nasze 

urodziny 

sztuk 4 

- - Pory roku, ważne daty sztuk 4 

- - Zjawsiska pogodowe, 

Dbaj o naszą planetę 

sztuk 4 

- - Znaki drogowe, 

przepisy ruchu 

drogowego 

sztuk 4 

- - Alfabet sztuk 4 

- - Owoce sztuk 4 

- - Warzywa sztuk 4 

- - Dobre wychowanie, 

zdrowe nawyki 

sztuk 4 

44 Szkielet człowieka Wykonany z 

tworzywa sztucznego, 

wys. 46 cm 

sztuk 4 

45 Programy edukacyjne do 

tablic interaktywnych 

 Interaktywne Pluszaki 

Rozrabiaki – 

przedszkole.  

sztuk 3 

- - Bolek i Lolek - Moje 

pierwsze studio 

plastyczne program 

edukacyjny.  

sztuk 4 



 
 

Materiały biurowe i eksploatacyjne 

1 Papier kserograficzny A4 - sztuk 4 

2 Długopis żelowy niebieskie, czarne sztuk 10 

3 Cienkopisy 10 kolorów sztuk 10 

4 Segregator z 

mechanizmem A4 

- sztuk 8 

5 Koszulki do segreagtora 

A4 

- sztuk 400 

 

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY:  

 

Zamawiający dokona oceny ofert biorąc pod uwagę kryteria: 

 

 Waga (w % 

Cena 100,00% 
 

 

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 Sekretariacie Urzędu Gminy w Szydłowie, ul. 

Mazowiecka 61; 06-516 Szydłowo. Oferta powinna być w kopercie na której znajdować się 

powinien numer zapytania ofertowego oraz nazwa projektu.  

2.1.1.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  

2.1.1.5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.  

 

VI. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Termin złożenia oferty mija 24 luty 2014 roku o godz. 10:00.  

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

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. Ze strony 

Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Koordynator Projektu Bożena Szczepańska, 

Tel 23 655-40-19 wew 42 



 
 
  

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 Urzędu Gminy 

w Szydłowie 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: WWW.bip.szydlowo-maz.pl oraz WWW.szydlowo-maz.pl  
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.szydlowo-maz.pl/


 
 

Formularz ofertowy 
 

 

 

 

Pieczęć firmowa  

 

 

Urząd Gminy w Szydłowie 

                                                                                                                           ul. Mazowiecka 61 

                                                                                                                           06-615 Szydłowo 
 

 

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

 

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

efektywnego zarządzania finansami i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.  

 

2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia  

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  

5. Oferujemy realizację zamówienia za cenę brutto:  

 
L.p. Artykuł: Nazwa Opis szczegółowy Jednostka 

miary 

ilość Cena 

jednostkowa  

brutto 

Łącznie 

wartość 

Materiały dydaktyczne     

1 Zestaw papierów 

rysunkowych  

1. Papier rysunkowy biały 

A4 - 500 szt. 2. Papier 

rysunkowy kolorowy A4 - 

800 szt. 3. Papier 

rysunkowy kolorowy A3 - 

160 szt. 4. Papier 

rysunkowy biały A3 - 500 

szt 

sztuk 4 

    

2 Zestaw papierów 

samoprzylepnych B4 

8 kolorowych arkuszy sztuk 90 

    

3 Blok wycinankowy 

nabłyszczany A4 

10 kolorów sztuk 90 

    

4 Papier wycinankowy 

nabłyszczany 200 A4 

Komplet 200 arkuszy -10 

kolorów 

sztuk 6 

    

5 Papier wytłaczany 

kropki i prążki 

Zestaw 10 stuk, wy. 23 x 

33 cm 

sztuk 12 

    



 
 
6 Papier wytłaczany 

juta 

Zestaw 10 stuk, wy. 23 x 

33 cm 

sztuk 12 

    

7 Papier wytłaczany 

kratka 

Zestaw 10 stuk, wy. 23 x 

33 cm 

sztuk 12 

    

8 Blok techniczny biały 

A3 

10 arkuszy sztuk 50 

    

9 Blok techniczny biały 

A4 

10 arkuszy sztuk 50 

    

10 Brystol 50 x 70 cm 10 kolorów sztuk 100 

    

11 Plastelina 6 kolorów Mix kolorów komplet 120 

    

12 Bibuła Mix kolorów sztuki 60 
    

13 tektura kolorowa 

falista 

Mix kolorów arkusz 60 

    

14 Kredki grube w 

drewnianej oprawie 

18 kolorów z temperówką komplet 24 

    

15 Ołówki trójkątne    sztuk 120 

    

16 Gumki do ścierania   sztuk 120 

    

17 Temperówki   sztuk 60 

    

18 Folie piankowe 

kolorowe 

15 kolorów zestaw 24 

    

19 Pędzle grube Rozmiar 12 sztuk 90 

    

20 Pędzle cienkie Rozmiar 3 sztuk 90 
    

21 Papier pakowy 

beżowy 

20 sztuk, format A3 zestaw 24 

    

22 Kredki 24 kolory  dł. 8 cm, śr. 0,7 cm. 

Owinięte papierową 

ochronką 

sztuk 24 

    

23 Nożyczki 

przedszkolne 

Potrójne uszy 

zabezpieczają przed 

skaleczeniem palca 

wskazującego i uczą 

właściwego trzymania 

nożyczek 

sztuk 60 

    

24 Farby plakatowe 12 kolorw sztuk 60 
    

25 Farby do malowania 

palcami 

min 6 szt poj. 50 ml. 

Kolory podstawowe 

zestaw 12 

    

26 Klej „czarodziejski” - 0,5 litr 12 
    

27 Klej w sztyfcie   sztuk 60 
    



 
 
28 Druciki kreatywne Mix kolorowe, 250 szt. komplet 8 

    

29 Książeczki do 

origami 

Papierowe zwierzaki Sztuk 4 

    

- - Origami dla 

przedszkolaków 

Sztuk 4 

    

- - Składanki wycinanki z 

papieru 

Sztuk 4 

    

- - Bajkowe kółeczka Sztuk 4 

    

- - Magiczne kółeczka Sztuk 4 

    

- - Papierowe postaci Sztuk 4 
    

- - Dziecinnie proste origami Sztuk 4 

    

30 Dziurkacze małe Zestaw 16 sztuk: : 

lokomotywa, samochód, 

helikopter, krówka, koń, 

świnka, kaczka, kot, pies, 

listek, serce, kwiatuszek, 

miś, choinka, ptak, 

gwiazdka 

zestaw 4 

    

31 Dziurkacze średnie Zestaw 10 sztuk : słońce, 

motyl, kwiatek, kokarda, 

tulipan, margarytka, 

mikołaj, choinka, płatek 

śniegu, liść 

zestaw 4 

    

32 Zszywacz   sztuk 4 

    

33 Dziurkacze małe   sztuk 4 

    

34 Pistolet do kleju Służy do klejenia na 

gorąco  

sztuk 4 

    

35 Sztyft do pistoletu do 

kleju 

sztuk, śr. 11 mm, dł. 25 cm sztuk 60 

    

36 Książeczki  Boże Narodzenie jak 

zrobić coś z niczego 

sztuk 4 

    



 
 
- - Bożonarodzeniowe ozdoby 

z papieru 

sztuk 4 

    

- - Sylaby i rzeczowniki cz.1 sztuk 4 

    

- - Sylaby i rzeczowniki cz.2 sztuk 4 

    

- - Sylaby i rzeczowniki cz.3 sztuk 4 

    

- - Sylaby i rzeczowniki cz.4 sztuk 4 

    

- - Wyrażenia 

dźwiękonaśladowcze 

sztuk 4 

    

- - Trudne głoski sztuk 4 

    

- - Samogłoski i 

wykrzyknienia 

sztuk 4 

    

- - Zestaw sylaby i 

Czasowniki (l.p +l.m) 

sztuk 4 

    

- - Zestaw odmiana 

rzeczownika (Fleksja) cz. 1 

i cz.2 

sztuk 4 

    

37 Pojemnik na 

przybory 

drewniany na przybory z 

aplikacją dekoracyjną 

sztuk 24 

    

38 Układanki 

przeciwieństwa 

Wesoły i smutny 

gra edukacyjna sztuk 4 

    

39 Układanki 

przeciwieństwa Co z 

czym 

gra edukacyjna sztuk 4 

    

40 Symetria zestaw trzech gier sztuk 4     

41 Igła z nitką trzy gry edukacyjne sztuk 4     

42 Liczydło żyrafka wykonane z drewna 

kauczykowego i 

brzozowego. Wymiary 25 

x 31 x 12 cm 

sztuk 4 

    

43 Plansze edukacyjne Kolory, nasze urodziny sztuk 4     

- - Pory roku, ważne daty sztuk 4     

- - Zjawsiska pogodowe, Dbaj 

o naszą planetę 

sztuk 4 

    



 
 
- - Znaki drogowe, przepisy 

ruchu drogowego 

sztuk 4 

    

- - Alfabet sztuk 4     

- - Owoce sztuk 4     

- - Warzywa sztuk 4     

- - Dobre wychowanie, 

zdrowe nawyki 

sztuk 4 

    

44 Szkielet człowieka Wykonany z tworzywa 

sztucznego, wys. 46 cm 

sztuk 4 

    

45 Programy edukacyjne 

do tablic 

interaktywnych 

 Interaktywne Pluszaki 

Rozrabiaki – przedszkole.  

sztuk 3 

    

- - Bolek i Lolek - Moje 

pierwsze studio plastyczne 

program edukacyjny.  

sztuk 4 

    

Materiały biurowe i eksploatacyjne     

1 Papier kserograficzny 

A4 

- sztuk 4 

    

2 Długopis żelowy niebieskie, czarne sztuk 10     

3 Cienkopisy 10 kolorów sztuk 10     

4 Segregator z 

mechanizmem A4 

- sztuk 8 

    

5 Koszulki do 

segreagtora A4 

- sztuk 400 

    

 

 

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

 

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

zapytaniu ofertowym  

7. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Oferenta:  

 

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

Stanowisko……………………………………………………………..  

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

Adres e-mail……………………………………………………………  

 
………………..............…….., dn. ……………………..                     …….…………....................................……………………  
                                                                                                        (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 


