
 

 

 

 
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 gier dydaktycznych dla przedszkolaków 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie 

zaprasza 

na zakup i dostawę gier dydaktycznych do Oddziału Integracyjnego 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie 

zaprasza 

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

zakup gier 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 gier dydaktycznych dla przedszkolaków 

z Przedszkola Miejskiego na potrzeby projektu „Pomóż mi, a będę miał równy start”. 

3. Warunki dostawy: 

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

koszt Dostawcy); 

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

ze złożoną ofertą; 

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

d) dostawa w ciągu 10 dni od złożonego zamówienia; 

 

 



 

 

 

 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Według załącznika nr 1 i 2 do oferty 

5. Sposób przygotowania oferty: 

Oferta powinna być: 

-  opatrzona pieczątką firmową. 

-  posiadać datę sporządzenia. 

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

 

6. Miejsce oraz termin składania ofert: 

a) 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 23 marca 2015 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do 

Przedszkola Miejskiego w Chojnie (nie data stempla pocztowego). 

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

po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Ocena ofert: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena - 100% 

 

8. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie 

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

Chojna, 2015-03-03 

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 gier 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 gier 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 gier dydaktycznych Ilość Wartość 

brutto 

Podobne do 

1.  Gra dydaktyczna ,,Skarbiec malucha” 

Na tablicy wykonanej z trwałej sklejki o wymiarach 75 x 120 

cm, znajdują się:  piramidy z klocków do układania, 

nawlekania, przekładania, przestawiania. Figury geometryczne 

z dziurkami do nakładania na patyki, bucik do sznurowania, 

drewniany guzik, drewniana igła, zamek 

 z kluczem, kolorowy worek w którym są: kostki i pionki do 

gier. W zestawie instrukcja  z grami i scenariuszami zabaw. 

 

 

 

1 szt. 

 

 

 

 

 

2.  Gra dydaktyczna ,,Człowieku nie irytuj się” 

Komplet zawiera: 3 plansze do gier wykonane z grubej sklejki o 

wymiarach 50 x 50 cm, duże drewniane piony  

i kostki (16+18+24 piony + 2 kostki ) w 3 kolorowych workach, 

wieszak do przechowywania gier z aplikacją  

w formie z głowy chińczyka w tradycyjnym kapeluszu, 

zalaminowane instrukcje do gier. Wymiary kompletu do 

zawieszenia : 80 x 135 cm. 

 

 

1 

szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Gra dydaktyczna,, Wiem co jem” 

Gra polega na przygotowaniu zdrowego posiłku z produktów 

znajdujących się w piramidzie (ćwiartki koła w 4 kolorach ) 

oraz uzupełnieniu jogurtem i wodą (krążki żółte i niebieskie). 

Jeśli na talerzu pojawi się więcej niż 1 składnik danego rodzaju, 

gracz musi się go pozbyć wykonując proste ćwiczenia z planszy 

głównej. Wygrywa ten spośród grających, kto pierwszy 

zgromadzi kompletny posiłek. Zabawa dla 2-4 graczy. 

1 szt. 

 

 

 

 

 

4.  Gra dydaktyczna ,,Żyj bezpieczniej” 

Zestaw 3 gier planszowych o tematyce bezpieczeństwa. Plansze  

wykonano z grubej sklejki 50 x 50 cm. Aplikacja ze znakiem 

STOP jest wieszakiem do zawieszania gier w widocznym 

miejscu. W 3 kolorowych workach znajdują się pionki i kostki. 

Alternatywą wieszaka jest praktyczny stojak do gier. Wymiar 

całości z wieszakiem : wysokość - 120 cm, szerokość - 80 

cm .Wymiary stojaka z grami : długość - 62 cm, szerokość - 30 

cm , wysokość - 55cm 

1 szt. 

 

 

 

 

 

 
 

5.  Gra dydaktyczna ,,Koło fortuny” 
Zestaw zawiera : 120 kulek o średnicy 23 mm w 4 kolorach, 4 

kolorowe sznurowadła o długości 140 cm, trwale zalaminowaną 

instrukcję do gry. 

1 szt. 

 

 

 
6.  Gra dydaktyczna ,,Z przyrodą na ty” - las, sad, park, łąka 

Zestaw składa się z 4 pudełek. Każde z nich zawiera : 

- około 150 elementów z otworami do nawlekania, 

- komplet patyków różnej długości, 

- 4 sznurki o długości 140 cm, 

- fotograficzna instrukcję. 

Zielone wieko pudła jest podstawą do konstruowania 

1 

zestaw 

 

 

 

 

 

 

 

http://edukacyjny.otwarte24.pl/2,Wiem-co-jem-czyli-piramida-zywienia
http://edukacyjny.otwarte24.pl/16,Kolo-fortuny-5-6


 

 

 

7.  Gra dydaktyczna ,,Wieś” 

Gra składa się z kolorowych klocków z obrazkami figurek 

zwierząt, pojazdów takich jak zaprzęg konny, traktor z 

przyczepą, samochody, postaci mieszkańców wsi. Makietę 

wioski buduje się w formie scenek na 6 płytach (38 x 38 cm ) z 

wymalowanym tłem dla aranżowanych sytuacji. Do 

przechowywania elementów makiety służy drewniane pudło na 

kółkach pięknie zdobione zabawnymi scenkami z życia wsi.  

Wymiary makiety : 130 x 150 cm. 

 

 

1szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ,,Kostkowe wspomagania czytania i liczenia” 

Zestaw składa się z 3 pudełek (cyfry, alfabet, oczka). W każdym 

z  znajduje się 36 kostek i 6 podstawek do układania oraz po 6 

zalaminowanych planszy z przykładami działań 

matematycznych i wyrazów ilustrowanych obrazkiem.  

Kropki od 1 do 6 - 30 kostek w kolorze czarnym, 6 kostek w 

kolorze czerwonym  

Alfabet małe i duże litery wielokrotnie powtórzone do 

układania zdań, samogłoski wyróżnione kolorem czerwonym, 

znaki interpunkcyjne, zalaminowane plansze z przykładami 

wyrazów ilustrowanych obrazkiem. 

Cyfry od 0 do 9 oraz znaki matematyczne, plansze z 

przykładami działań jw. Wymiary kostki 4 x 4 x 4 cm, długość 

podstawki 24 cm. 

1 

zestaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Przybijankowa galeria-6 tematów 

Komplet zawiera drewniane pudełko, a w nim : 

- 6 koszyczków z klockami do ułożenia scenki, z drewnianym 

młoteczkiem i szpileczkami 

- 6 grubych 10 mm podkładek korkowych 20 x 30 cm 

- 6 kolorowych obrazków ze scenkami do przybijania. 

1 
komplet 

 

 

 

 
10.  ,,Układanki 24” 

Układanki to 2 zestawy puzzli układanych z kwadratowych 

klocków. Komplet zawiera:  

- 4 układanki (24 elementowe) wymiar 20 x 30 cm  

- 4 ramki do układania  

- 8 stojaczków do postawienia ramek 

- drewniane pudełko do przechowywania układanek z ramkami 

- trwale zalaminowane wzory obrazków do ułożenia 

Wymiar klocków : 5 x 5 cm  

1 
komplet 

 

 

 

 

 

11.  Puzzle ,,Zwierzęta” 
Komplet zawiera : 4 układanki ( 6 elementowe ) wymiar 20 x 

30 cm  

- 4 ramki do układania  

- 8 stojaczków do postawienia ramek 

- drewniane pudełko do przechowywania układanek z ramkami 

- trwale zalaminowane wzory obrazków do ułożenia 

Wymiar klocków 10 x 10 cm 

1 
komplet 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

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

 

 

 

 
____________________________     ________________________ 

        /miejscowość ,data/                                                                                    /Podpis Wykonawcy 

http://edukacyjny.otwarte24.pl/28,Kuku-Ryku-Na-Patyku-Wies
http://edukacyjny.otwarte24.pl/21,Kostkowe-wspomagania-liczenia-i-czytania
http://edukacyjny.otwarte24.pl/8,Ukladanki-6

