
 

 

 

 
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 
Zakup tablic dydaktycznych dla przedszkolaków 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie 

zaprasza 

na zakup i dostawę tablic dydaktycznych do Oddziału Integracyjnego 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie 

zaprasza 

do złożenia propozycji cenowej w ramach rozeznania rynku na zadanie pn. 

zakup tablic dydaktycznych dla przedszkolaków z Oddziału Integracyjnego 

w 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 tablic 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 11 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, 2015-02-19 

 

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 tablic 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 tablic 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  

Liczba 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

Podobne do 

1.  Tablica dydaktyczna -drzewko 

smutku i radości - Zawartość:  

• 2 drzewka: radosne i smutne o 

wym. 75 x 120 cm, wykonane ze 

sklejki brzozowej w kolorze 

naturalnym, lakierowane  

• 2 stabilne stojaki z 

antypoślizgową podkładką  

• 36 listków wykonanych ze 

sklejki o wym. 10 x 15 cm w 

kolorze zielonym  

• 34 drewniane kołeczki w 

kolorze zielonym  

• kostka do gry z ilustracjami 

radości i smutku  

• lniany woreczek  

• instrukcja z propozycjami zajęć 

 

1 

   

 

2.  Tablica dydaktyczna- 

Puzzelator Tablica umieszczona 

w skrzynce na kółkach. Na 

gumowych płytkach 

umieszczono symbole/trójkąty. Z 

drugiej strony płytki można pisać 

kredą. Do tablicy łączono 

instrukcję z pomysłami zabaw, 

26 antypoślizgowych gumowych 

płytek o wym. 25 x 25 cm, 37 

plastikowych kart zadań o 

różnym stopniu trudności, kostka 

kolorowa, kostka z oczkami 1- 6 

, 20 szarf w 4 podstawowych 

kolorach 

 

1 

  

 

3.  Tablica dydaktyczna- Zamek z 

kalendarzem Tablica o 

wymiarach 139 x 102 cm 

Centralną część planszy zajmują 

cztery okna z ruchomymi 

okiennicami. Otwarte okno 

sygnalizuje jaka jest pora roku. 

W znajdujących się na środku 

drzwiach stoi postać. Jest to mały 

chłopiec, „Nowy rok”, 

 

1 
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uosabiający pierwsze półrocze 

albo starzec z długą białą brodą, 

„Stary rok”, który rządzi drugim 

półroczem. Lewa strona to spis 

miesięcy. Podzielone zostały 

kolorami na cztery okresy 

związane z porami roku. Przy 

każdym miesiącu jest czytelny, 

łatwy do zapamiętania symbol. 

Przypinane na rzepy ruchome 

cyfry umożliwiają wpisywanie 

dokładnej daty. Prawą stronę 

zamku zajmuje wieża zegarowa. 

Jej dolną część, wyposażoną w 

ruchome strzałki, zajmuje spis 

dni tygodnia. Z boku znajduje się 

duży, czytelny termometr. Nad 

dachami umieszczone są 

podzielone na dzień i noc niebo. 

Ustawiając godzinę na zegarze 

można w połączeniu ze słońcem i 

księżycem, zademonstrować, co 

to jest doba i kiedy w zależności 

od pory roku dzień jest krótszy 

albo dłuższy. Na niebie znajdują 

się czytelne symbole pogody – 

chmury i wiatr. Dzięki 

wielofunkcyjności kalendarza 

można precyzyjnie pokazać, że 

jest np. druga połowa roku, zima, 

15 grudnia, poniedziałek, godz. 

16:00, zapada zmierzch, wieje 

wiatr, pada śnieg i jest -6 st. C. 

Zamek wyposażony jest w 

ruchome przyczepiane na rzepy 

elementy:12 cyfr, 2 postacie , 2 

strzałki ,słońce ,księżyc ,4 

chmurki ,wiatr, głęboka wygodna 

kieszeń 

 

4.  Tablica dydaktyczna- Cztery 

pory roku Tablica o wymiarach 

136 x 90 cm.  

W skład tablicy wchodzą 

następujące elementy: 

1. Korona drzewa - po lewej 

stronie ozdobiona jest 

wiosennymi kwiatami, po prawej 

znajdują się zielone liście i 

ruchome elementy: 5 jabłuszek 

oraz 10 żółtych liści,  

2. Choinka - po lewej stronie jest 

gładka, po prawej ozdobiona 

świąteczną dekoracją.  

3. Dwie części trawy - po lewej 

stronie zielona z kwiatami, po 

prawej biały śnieg. 4. Ruchome 

części: 12 miesięcy, 12 cyfr, 7 

dni tygodnia, 4 pory roku, 4 lalki, 

4 chmurki, wiatr, słoneczko i 

 

1 
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kotek. Pod domkiem znajduje się 

obszerna kieszeń, w której 

można chować elementy. Całość 

wykonana jest z miękkiej i 

lekkiej tkaniny wypełnionej 

gąbką. Do ściany mocowana jest 

za pomocą szlufek. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

____________________________     ________________________ 

        /miejscowość ,data/                                                                                    /Podpis Wykonawcy/ 

 
 

 

 


