
 

 

 

 
Dotyczy projektu: „Pomóż mi, a będę miał równy start”. Projekt realizowany w ramach projektu pt. 

„Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej 
 

Nr umowy UDA-POKL.09.01.01-32-010/13-01 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie 

zaprasza 

na zakup i dostawę zestawu pomocy dydaktycznych do Oddziału 

Integracyjnego 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie zaprasza do złożenia propozycji 

cenowej w ramach rozeznania rynku na zadanie pn. zakup zestawu pomocy 

dydaktycznych dla przedszkolaków z Oddziału Integracyjnego  Przedszkola 

Miejskiego w Chojnie, na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w  złotych 

równowartości 30 000 euro. 

 

1. Zamawiający 

Przedszkole Miejskie w Chojnie 

ul. Wilsona 4, 74-500 Chojna 

NIP: 858-183-90-26. Regon: 320925061 

2. Przedmiot zapytania 

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa zestawu pomocy dydaktycznych dla 

przedszkolaków z  Przedszkola Miejskiego na potrzeby projektu „Pomóż mi, a będę miał 

równy start”. 

1. Warunki dostawy: 
a) dostawa do Zamawiającego (Przedszkole Miejskie w Chojnie ul. Wilsona 4 transportem na 

koszt Dostawcy); 

c) dostawa po cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze 

złożoną ofertą. 

d) zapłata za dostawę przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury; 

e) dostawa w ciągu 10 dni od złożonego zamówienia; 

 

 



 

 

 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Według załącznika nr 1 i 2 do oferty 

4. Sposób przygotowania oferty 

Oferta powinna być: 

-  opatrzona pieczątką firmową. 

-  posiadać datę sporządzenia. 

-  zawierać adres łub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP. 

 

5. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

pmch@poczta.fm, faksem na nr: (91) 414-38-36, pocztą, kurierem, lub też dostarczona 

osobiście na adres: Przedszkole Miejskie w Chojnie ul. Wilsona 4 74-500 Chojna (pokój 

Dyrektora Przedszkola) do dnia 12 marca 2015r.do godz. 15: 00 Decyduje data wpływu 

do Przedszkola Miejskiego w Chojnie nie data stempla pocztowego. 

2. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 1-2 dni roboczych. Oferty, które 

wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 

4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena - 100% 

 
7. Wybór najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie 

Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Stelmach tel.: (91) 414 26 50. 

 

 

Chojna, 2015-02-23 

Załączniki :   

1.Formularz ofertowy- zał.  nr 1  

2.Formularz asortymentowo –cenowy - zał. nr 2 

 

mailto:pmch@poczta.fm


 

 

 

-Załącznik nr 1- 

……………………………………….. 

     pieczęć adresowa firmy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Dane dotyczące wykonawcy: 

Pełna nawa Wykonawcy ……………………………………………………………................ 

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

Adres siedziby…………………………………………………………………………………. 

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

Tel/FAX ………………………………… 

 

2. Przedmiot oferty: 

zakup i dostawa zestawu pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego 

w Chojnie, ul. Wilsona 4 w ramach projektu „Pomóż mi, a będę miał równy start”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

3. Cena oferty: 

Szczegółowy wykaz cen został złożony na formularzu asortymentowo – cenowym zgodnie 

z załącznikiem nr 2. 

W niniejszym formularzu należy podać cenę oferty do zapłaty przez Przedszkole Miejskie 

w Chojnie  

Cena brutto:……………....zł ( słownie:…………………………………………….zł) 

 

4. Płatność: 

Zapłata realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w okresie 14 dni od daty 

otrzymania towaru i wystawienia faktury. 

 

5. Oświadczenia Wykonawcy do wykonania określonej działalności lub czynności,  

Oświadczam(y), że Wykonawca: 
1. Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Oferowany asortyment zgodny z opisanym przedmiotem zamówienia. 

4. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia wraz z dostawą towaru do Zamawiającego.  
 

 

________________________ 

                Podpis Wykonawcy 

 

 

 

 



 

 

 

-Załącznik nr 2- 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Zakup i dostawa zestawu pomocy dydaktycznych dla dzieci do Przedszkola 

Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4 w ramach projektu „ Pomóż mi, a będę 

miał równy start”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Lp Opis materiałów 

papierniczych i plastycznych  

ilość Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

Podobne do 

1.  Zestaw stolikowy w drewnianej 

oprawie. W pudełku jest 60 

kredek -  10 kolorów po 6 sztuk, 

dł. kredki 12 cm 

 

4 

opakowania 

 

 

 

 

2.  Kredki  duży zestaw stolikowy 

12 kolorów po 6 sztuk kredek ,w 

praktycznym pudełku z 

przegródkami 

2 

opakowania 

 

 

 

 

 

3.  Papier ksero biały, rozmiar A4, 

ryza min. 500 arkuszy, 

gramatura 80 g/m², białość 146 

wg skali białości CIE 

15 ryz   

 

4.  Papier ksero mix (5 

intensywnych kolorów: żółty, 

pomarańczowy, czerwony, 

zielony, niebieski) rozmiar A4, 

ryza min. 250 arkuszy,  

gramatura 80 g/m² 

1 ryza    

 

5.  Brystol duży biały A1 15 szt.   

 

6.  Blok techniczny  A3 z 

kolorowymi kartkami, rozmiar, 

min. 10 kartek, różne wzory 

okładek, 160g/m2 

5 szt.   

 

7.  Bibuła marszczona 200cm/50 

cm (czerwona, biała, zielona 

jasna, niebieska jasna, żółta),  

Po 4 szt. 

każdego 

koloru 

(razem 24 szt.) 

  

 

8.  Krepina w kropki wym. 200x50 

cm. Różne kolory 

10 rolek   

 

9.  Krepina w paski wym. 200x50 

cm. Różne kolory 

10 rolek   

 

http://sklep.mojebambino.pl/product/image/102369/115173-a-13
http://sklep.mojebambino.pl/product/image/102359/115030-a-12
http://nokautimg2.pl/p-90-1c-901cf3e97501ce340de91eb520f29150500x500/papiery-folie/papier-ksero-polspeed-a4-ryza-500-kartek-80g-55c68ef788f518be8e8071c48b1ad468
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oYlAYCragGdKVM&tbnid=U2A0HTh4aFg2XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sklepy24.pl/szukaj/beniamin+papier+rexus+a4+ksero+kolor+mix+250+arkuszy/2&ei=PzlAU6qpLIKTOLXDgfgP&bvm=bv.64125504,d.bGE&psig=AFQjCNFzaPDlFvgwb4gLT8A7gy10wLyYRw&ust=139680419674
http://www.barbarasj.pl/produkty,29.
http://allegro.pl/krepa-bibula-marszczona-ponad-30-kolorow-i4051663337.
http://sklep.mojebambino.pl/product/image/102799/1305725264113007_a
http://sklep.mojebambino.pl/product/image/102801/1305725264113008_a


 

 

 

10.  Zeszyt papierów 

wycinankowych A4, 10 

kolorów, różne wzory okładek, 

nabłyszczany papier 115g/m2 

15 szt.   

 

11.  Dwustronny papier tęcza, wym. 

22,5x32 cm, 200 g/m2 

15 szt.   

 

12.  Tektura w kropki, różne kolory, 

wym. 25x35 cm, 300 g/m2 

15 szt.   

 

13.  Tektura w prążki, różne kolory, 

wym. 25x35 cm, 300 g/m2 

10 szt.   

 

14.  Tektura falista mix A4  10 

arkuszy 

4 

opakowania 

  

 

15.  Zestaw naklejek ,,oczka”, 2000 

szt.,wym. od 1,3 do 1,8 cm 

1szt.   

 

16.  Klej czarodziejskie w płynie 

500g 

12 szt.   

 

17.  Pędzle nylonowe okrągłe  

Nr  11,  pakowane po 6 szt. 

1  

opakowanie 

  

 
18.  Plastelina duże opakowanie 

waga 1,85 kg 12 kolorów  po 15 

szt. 

2 

opakowania 

  

 

19.  Farba plakatowa (tempera)  w 

plastikowej butelce,  poj. 

1000ml.  Zestaw zawiera 6 

kolorów: zielony, niebieski, 

biały, żółty, czerwony, brązowy 

1 zestaw   

 

20.  Ołówki trójkątne ,,2b”  

 

30 szt.   

 

21.  Druciki kreatywne, pluszowe, 

giętkie, łatwe do formowania, 6 

mm, długość: 30cmw 

opakowaniu 40 szt., mix 

kolorów 

5 opakowań   

 

http://sklep.mojebambino.pl/product/image/102665/1305725880300091_a
http://sklep.mojebambino.pl/product/image/102663/1305725879300090_a
http://sklep.mojebambino.pl/product/image/114871/652037-a-13
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9bG2AFayhvqS-M&tbnid=tyK4zbSSVz7tQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.decoupage.pl/pl/p/Pedzle-nylonowe-okragle,-Restaurohouse-seria-885/3288&ei=KE9AU6WAHMSJPfzfgLAI&bvm=bv.64125504,d.bGE&psig=AFQjCNGPLOYUvbcHkVLOn5Yy_F2XxuGXQg&ust=139680989563
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4amHDehx3EtTnM&tbnid=ywBW6CaE20NhLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gandalf.com.pl/p-b/olowek-trojkatny-bez-gumki-2b/&ei=pGFAU62yG8emO7rzgZgL&bvm=bv.64125504,d.bGQ&psig=AFQjCNEo8M-4dAdwQhoLbzSls-EX6qMSJw&ust=139681458291
http://decopas.pl/zdjecia/produkty/dekoracje/drutyWlochate/3mm/l-DrutyKreatywne3mm40szt


 

 

 

22.  Oczka Mix. Małe oczka z 

czarnymi źrenicami, okrągłe, 

300szt., 10 g, śr. od 0,5 cm 

1szt.   

 

23.  Pompony100 szt.  

• 8 kolorów  

• wym. od 1,5 do 3 cm 

1   

 

24.  Różnokolorowe piankowe 

kształty, idealne do dekorowania 

wszelkiego rodzaju prac 

plastycznych. 500 szt. 

1   

 

25.  Pastele olejne-24 kolory w 

pudełku dł 9 cm, śr.0,9 

2   

 
26. Kuferek na cały rok 

W zestawie 107 elementów:  

• 2 szt. filcu (10 x 15 cm) , 

• 2 szt. kartonu (14 x 17 cm)  

holograficznego, 

 • 5 szt. folii metalizowanej (19 

x 24 cm)  

• 4 szt. kartonu falistego (25 x 

35 cm)  

• 3 szt. kartonu falistego (17,5 x 

25 cm)  

• 33 szt. papieru i brystolu 

kolorowego (25 x 35 cm, 130, 

220 i 300 g/m2)  

• 4 szt. papieru i brystolu 

złotego i srebrnego (17,5 x 25 

cm, 130, 220 i 300 g/m2)  

• 1 szt. tektury falistej – tęcza 

(25 x 35 cm)  

• 10 szt. papieru transparentnego 

(23 x 33 cm, 42 g/m2)  

• 6 szt. kartonu w prążki i kropki 

(17,5 x 25 cm, 300 g/m2)  

• 1 szt. kartonu w gwiazdki (25 

x 35 cm, 300 g/m2)  

• 20 szt. naklejanych oczek  

• 10 szt. drucików złotych  

• 6 akcesoriów  

• wzory 

2 zestawy   

 

27. Bibuła karbowana tęczowa 

10 szt, wym 200x50cm. 

2   

 

http://sklep.mojebambino.pl/product/image/114591/523021-b-13
http://sklep.mojebambino.pl/product/image/111983/526003_a_13
http://sklep.mojebambino.pl/product/image/112313/610086_a_12


 

 

 

28. Kwadraty samoprzylepne  800 

szt., wym.8 cmx8cm, grubość 

2mm 

1   

 
29. Taśma dwustronna, 

szer.3,80cm., dł.10 m. 

2   

 
30. Taśma samoprzylepna 4    

 

 

 

31. Papier wizytowy  100 sztuk, 

246g. 

1 

opakowanie 

  

 
32. Papier szary 120 cm.x100 cm. 12 arkuszy   

 
33. Kolorowy brystol A1  

6-zielonych 

6-czerwonych 

6-żółtych 

6-niebieskich 

24 arkusze   

 

34. 
Długopis Magic- długopisy 

automatyczne w plastikowej 

obudowie, wkłady z tuszem 

wymazywalnym gumką, kulka 

typu fine 0,7 mm, klip w kolorze 

tuszu, gumka kauczukowa, 

wymienne wkłady. Wkład kolor 

niebieski 

4 szt.   

 

35. Wkłady do długopisu 

Magic(niebieskie) 

10 szt.   

 
36. Farby akrylowe 6 kolorów farb: 

biały, żółty, czerwony, 

niebieski, zielony, czarny 

2 zestawy   

 
37. Nożyczki domowe 2 szt.   

 
 

Cena brutto:……………....zł ( słownie: …………………………………………………….zł) 
 
 

 

 
 

____________________________     ________________________ 

        /miejscowość ,data/                                                                                    /Podpis Wykonawcy/ 


