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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w trybie Rozeznania rynku  

Wzór Propozycji cenowej 
 

........................................................ 
(miejscowość i data) 

....................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy-pieczęć) 
 
Dla: 
MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek 
Ul. Przedwiośnie 8/6 
44-119 Gliwice 
NIP 631 110 51 87     REGON 241601709 
 

Propozycja cenowa 
 
Dla MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek  w ramach projektu „Akademia Kluczowych 
Kompetencji Sośnicy II” realizowanego przez MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek w ramach 
RPO WSL 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla 
poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 
W odpowiedzi na Rozeznanie rynku na:   
 

dostawę  materiałów dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych dla Uczniów/czennic SP-14 w Gliwicach w ramach 
projektu: „Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy II” 

 do Akademii Arteterapii 

 do Tyflopedagogiki 

 do Akademii Logopedyczno-terapeutycznej 

 do Akademii Cyfrowej Kreacji 

 do Akademii Powtórek: zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas 4-5  

 do Akademii Powtórek: zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas 6 

 do Akademii Powtórek: zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klas VI 

 do Akademii Młodego Anglisty  

 do Akademii Eksperymentariuszy 
........................................................................................................................................................................ 
Imię i nazwisko/nazwa i adres Oferenta 
 
numer telefonu..................................................   
 

1. Oświadczam, że proponuje wykonanie przedmiotu rozeznania rynku za cenę:  

  Przedmiot zamówienia – Materiały dydaktyczne do 

Akademii Arteterapii  

jednostka 

miary 
ilość 

cena brutto  PLN           

 z VAT 

1 Kredki ołówkowe -  24 kolory • trójkątne lub okrągłe • 
w pudełku kartonowym • dł. Minimum 17 cm • 
grubość ok 6,6 mm 

sztuka 20 

 

2 Pastele: olejne artystyczne • 24 kolory w pudełku 
kartonowym zamykanym, w celu uniknięcia 
wysypywania przez dzieci  

sztuka 20 

 

3 Pastele suche 24 szt.- Pastele w różnych kolorach do 
stosowania na mokro i na sucho umieszczone w sztuka 20 
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kartonowym pudełku 

4 Flamastry, minimum 10 kolorów dwustronne - z 
cienką i grubą końcówką, umieszczone w kartonowym 
lub foliowym/nylonowym opakowaniu, celem 
uniknięcia wysypywaniu 

sztuka 10 

 

5 Zestaw pędzli do malowania - w zestawie minimum 10 
różnych pędzli o różnych końcówkach i ich wymiarach 

zestaw 3 
 

6. Klej w sztyfcie 40 sztuk = gramatura minimum 8g sztuka 40  

7. 

Blok rysunkowy A4 - 20 kartek białego papieru 
rysunkowego o gramaturze ok 70 g/m2 

sztuka 40 
 

8. 

Brystol mix A3,10 kolorów - 100 sztuk w 1 zestawie             
( 10 kolorów po 10 kartek) 

zestaw 4 
 

9. 

Brystol mix A4 - 1 zestaw to 250 szt. (5 sztuk razy 25 
kolorów), 300g/m  

zestaw 4 
 

10. 

Kubeczki na farby - niekapek  
* Pojemność ok. 150 ml 

sztuka 20 
 

11. 

Bibułka gładka  - niekarbowana, prosta do robienia 
miedzy innymi witraży - zestaw 12 kolorów wymiar 
około: 50x35 cm  

zestaw 10 

 

12. 

Papier pakowy, rozmiar minimum A3 – 
opakowanie=30 sztuk 

opakowanie 2 
 

13. 

Pędzel płaski do kleju z metalu, drewna lub plastyku 
15-20 mm 

sztuka 20 
 

14. 

Paletka do farb - plastykowa tradycyjna paletka do 
rozprowadzania farb z wgłębieniami na umieszczenie  
kolorów podstawowych  

sztuka 10 

 

15. 

Balony różnokolorowe – opakowanie 100 sztuk w 
foliowym, nylonowym worku 

opakowanie 1 
 

16. 

Brokatowy miękki papier z mieniącymi się drobinkami 
dającymi ciekawe efekty kolorystyczne w zależności 
od padania strumieni światła. Arkusze powinny być 
w 10 intensywnych kolorach. 
opakowanie=10 szt. 
wym. 23 x 33 cm 

sztuka 2 

 

17. 

Papier wytłaczany - Ozdobny karton metaliczny z 
motywem kwiatków lub innych wzorków. Idealny do 
wszelkiego rodzaju prac artystycznych tj: tworzenia 
kartek, zaproszeń, oklejania i wyklejania pudełek. 
20szt.;  230g/m2; wym: ok 23 x 33 cm. 

zestaw 4 

 

18. 

igła do quillingu - Jedno lub dwustronna igła do 
quillingu posiadajaca końcówkę ze szczeliną, która 
umożliwia szybkie i łatwe zwijanie pasków papieru 
oraz tworzenie oryginalnych kształtów w technice 
quillingu.  
Długość: 13-18 cm  

sztuka 11 

 

19. 

Nożyczki  dł. Ok 21 cm z wysokiej jakości nożyczki z 
nierdzewnej, hartowanej stali. 

sztuka 11 
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20. 

Karimaty do zajęć relaksacyjnych i ćwiczeń 
arteterapeutycznych  - Jednowarstwowa, lekka 
karimata - wymiar około 50x180cm 

sztuka 11 

 

21. 

Taśma samoprzylepna 18mm x 30m -Przezroczysta i 
bezwonna taśma samoprzylepna - zestaw  8 szt 

zestaw 3 
 

22. 

Sztyfty do pistoletu do kleju – średnica ok 11mm - 
zestaw - 20 sztuk 

zestaw 1 
 

23. Pistolet do kleju na sztyfty ok 11mm sztuka 1  

24. 

Tablica magnetyczna - rozmiar minimum 90x60 cm lub 
większa z uchwytem/haczykiem, lub otworem na hak/ 
do powieszenia na ścianie 

sztuka 1 

 

25. 

Zestaw magnesów do przypinania prac - minimum  10 
sztuk magnesów w zestawie 

zestaw 3 
 

26. 

farby plakatowe  w małych, wygodnych 
pojemniczkach. 12 kolorów x minimum 20 ml 

sztuka 20 
 

27. Farby żelowe 60ml - kolor pomarańczowy sztuka 2  

28. Farby żelowe 60ml - kolor czerwony sztuka 2  

29. Farby żelowe 60ml - kolor niebieski jasny sztuka 2  

30. Farby żelowe 60 ml - kolor jasno zielony sztuka 2  

31. Farby żelowe 60ml - kolor zielony ciemny sztuka 2  

32. Farby żelowe 60ml - kolor czarny sztuka 2  

33. Farby żelowe 60ml - kolor złoty sztuka 2  

34. Farby żelowe 60ml - kolor srebrny sztuka 2  

35. Farby żelowe 60ml - kolor biały sztuka 2  

36. Farby żelowe 60ml - kolor niebieski ciemny sztuka 2  

37. Farby żelowe 60ml - kolor żółty sztuka 2  

38. Farby żelowe 60ml- kolor brązowy  sztuka 2  

39. 

Palce w pralce - szalona gra gestów w rytmie muzyki - 
Zawartość pudełka: 
- 2 karty "Zasady gry" 
- 40 kart "Gest" 
- 10 kart "Kula" 
- 1 karta "Przygotowanie do gry" 

sztuka 1 

 

40. 

Fale marzeń (Dreamwaves) płyta relaksacyjna do 
prowadzenia zajęć z arteterapii 

sztuka 1 
 

41. 

Czystość Umysłu (Calm the Mind) płyta relaksacyjna 
do prowadzenia zajęć z arteterapii 

sztuka 1 
 

42. 

Wózek plastyczny, na obrotowych kółkach, 
przeznaczona do przechowywania materiałów 
plastycznych. Stelaż wykonany z płyty laminowanej w 
kolorze buk, 4 półeczki z płyty HDF o gr. 3,2 mm. W 
zestawie powinny być pojemniki na przybory 
plastyczne - minimum 4  
Wymiary minimalne:  80 x 75 x 40 cm 

sztuka 1 

 

43. 

klej magic z końcówką cienką precyzyjną/ z 
aplikatorem- niezwykłe właściwości kleju MAGIC 
(elastyczność, przeźroczystość po wyschnięciu) 
umożliwiają jego zastosowanie przy klejeniu 
różnorodnych powierzchni - opakowanie tubka - 

sztuka 40 
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introligatorski 45g  

44. 

Sznurek lniany naturalny 0,8mm / rolka minimum 150 
metrów 

sztuka 2 
 

45 Paski do quilingu - 18 X 0,3 CM zestaw 500 SZTUK zestaw 4  

46 

Glina samoutwardzalna - gotowa do użycia plastyczna 
masa, która twardnieje na powietrzu. 
Przeznaczona jest dla dzieci jako pomoc szkolna oraz 
dla plastyków i hobbystów. 
Glina samoutwardzalna najlepiej nadaje się do 
wykonywania małych form rzeźbiarskich. 
Można z niej wykonać formy pełne typu: figurki, 
naczynka, płaskorzeźby na płytkach oraz biżuterię 
(wisiorki, korale, broszki). 
Na gładkich powierzchniach można też bez trudu 
odciskać rozmaite wzory, tworzyć za pomocą narzędzi 
reliefy wklęsłe i wypukłe. 
Kolor biały 

Sztuka 20 

 

 

Przedmiot zamówienia – Materiały dydaktyczne do 

Tyflopedagogiki 

jednostka 

miary 
ilość 

cena brutto  PLN           

 z VAT 

1 

Dotykowa linijka dla osób słabowidzących i 
niewidomych. 
Minimum 30 cm żółta kontrastowe oznaczenia, o 
dwóch różnych brzegach - prostym i karbowanym.  

Sztuka 1 

 

2 

Linijka powiększająca z lupą - Lupa powiększająca w 
kształcie linijki z oznakowaniem do 15 centymetrów. 
Spełnia funkcje lupy do czytania i linijki do prostych 
pomiarów. Wykonana z materiału odpornego na 
zadrapania i pęknięcia. Powiększenie 2x. 

Sztuka 3 

 

3 

Domino dotykowe z wklęsłymi oznaczeniami - Domino 
dla niewidomych składające się z 28 elementów 
zamkniętych w estetycznym etui. Duże kostki z 
wyraźnie oznaczonymi wklęsłymi punktami. 

Sztuka 1 

 

4 

Folia powiększająca A4 - Płaska, giętka folia formatu 
A4. Przyłożona do strony tekstu powiększa ją w 
całości. Doskonała do czytania książek, gazet, map itp. 
Powiększenie 2x. 

Sztuka 3 

 

5 

Porusz umysł plus, ćwiczenia wzrokowo –słuchowe – 
program ogólnorozwojowy Zestaw ćwiczeń 
kształtujących i rozwijających: 
- spostrzegawczość 
- rozpoznawanie dźwięków i obrazów 
- koncentrację uwagi 
- koordynację wzrokowo-ruchową 
- pamięć 
- wyobraźnię 
- orientację w przestrzeni 
- sprawność fizyczną  

Sztuka 2 

 

6 

Ćwiczenia oczu – Zestaw tworzący zbiór 26 unikalnych 
tablic wydrukowany na grubym papierze offsetowym 

zestaw 1 
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(16 stron A4).  
Powinien zawierać:  
    Tablicę Snella do bliży (1 plansza) 
    Tablicę Snella do dali (4 plansze) 
    Tablicę Snella dla dzieci (1 plansza) 
    Krótkowzroczność (3 plansze) 
    Dalekowzroczność (3 plansze) 
    Astygmatyzm (2 plansze) 
    Zbieżność i zez (4 plansze) 
    Ćwiczenia ogólne (2 plansze) 
    Wersja mini plansz (6 plansz) 

7 

Sznurek do ćwiczeń wzroku – zestaw powinien składać 
się z: 
    Elastycznego sznurka (długość ok. 2.5 m) 
    Koralików (przesuwalne markery) w jednym kolorze    
    (5 sztuk) 
 

zestaw 1 

 

8 

Pomoc edukacyjna, która rozwija myślenie 
przestrzenne, percepcję wzrokową oraz koncentrację 
uwagi - kostka w stylu Rubika dostosowana dla osób 
słabo lub niewidzących 
 

sztuka 1 

 

 

Przedmiot zamówienia – Materiały dydaktyczne do  
Akademii logopedyczno-terapeutycznej 
 

  

 

1 Sztuka poprawnej wymowy czyli o bełkotaniu i 
faflunieniu plus CD – pozycja ksiązkowa – miękka 
oprawa – około 160 stron 

Sztuka 2 

 

2 Paszczodźwięki Mały poradnik dla wielkich mówców – 
pozycja książkowa – miękka oprawa  

sztuka 2 
 

3 Wibrator logopedyczny REREK - Amplituda 0,6 cm, 
zasilanie baterią 1,5 Volt. 
Jest skutecznym źródłem rezonansu mechanicznego, 
dzięki któremu można wywoływać bierne wibracje 
języka i kształcić głoskę R. 
WERSJE  kolorystyczne: transparentne  

sztuka 
 

 
3 

 

4 Blopens- mazaki do wydmuchiwania koloru na 
szablony z kolorowankami – zestaw minimum 12 
kolorów 
- mix kolorów mazaków 

Zestaw 6 

 

5 FLECIK 4 – plastykowa pomoc dydaktyczna do 
logopedii PRZEZNACZENIE: ćwiczenia zamykania ust; 
przygotowanie do głosek dwuwargowych: m, mi, b, bi, 
p, pi 
ATEST CE  

Sztuka 30 

 

 Przedmiot zamówienia – Materiały dydaktyczne do  
Akademii Cyfrowej Kreacji 
 

jednostka 

miary 
ilość 

cena brutto  PLN           

 z VAT 

1 Sztalugi do tablic korkowych, wykonane z aluminium, 
lub drewna – trzynożne, dostosowane w rozłożeniu do 

Sztuka 2 
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tablic korkowych wskazanych w poz 2. Przedmiotu 
zamówienia w ramach Akademii Cyfrowej Kreacji 

2 Tablica korkowa dwie sztuki  w srebrnej ramie z MDF 
o wymiarach 120 x 90 
Kolor niebieski lub zielony  

Sztuka 2 

 

 Przedmiot zamówienia – Materiały dydaktyczne do 
Akademii Powtórek: zajęć wyrównawczych z 
matematyki dla klas 6 
 

jednostka 

miary 
ilość 

cena brutto  PLN           

 z VAT 

1 Radzę sobie coraz lepiej Zeszyt ćwiczeń dla klasy 
szóstej szkoły podstawowej, część 1 - Innowacyjny 
zeszyt ćwiczeń Radzę sobie coraz lepiej to dodatkowy 
materiał przygotowany z myślą o uczniach, którzy 
mają problemy z nauką matematyki. 

Publikacja zawiera łatwiejsze przykłady i zadania 
umożliwiające opanowanie najważniejszych 
umiejętności. Zastosowanie większej czcionki ułatwia 
czytanie i zrozumienie treści zadań. Dodatkowo w 
drugiej części zeszytu zamieszczono testy 
z matematyki – ich forma przypomina sprawdzian 
kompetencji, do którego przystępują uczniowie klasy 
szóstej. 

 

Sztuka 
30 

 

2 Radzę sobie coraz lepiej Zeszyt ćwiczeń dla klasy 

szóstej szkoły podstawowej, część 2-- Innowacyjny 

zeszyt ćwiczeń Radzę sobie coraz lepiej to dodatkowy 

materiał przygotowany z myślą o uczniach, którzy 

mają problemy z nauką matematyki. 

Publikacja zawiera łatwiejsze przykłady i zadania 

umożliwiające opanowanie najważniejszych 

umiejętności. Zastosowanie większej czcionki ułatwia 

czytanie i zrozumienie treści zadań. Dodatkowo w 

drugiej części zeszytu zamieszczono testy 

z matematyki – ich forma przypomina sprawdzian 

kompetencji, do którego przystępują uczniowie klasy 

szóstej. 

Sztuka 30 

 

3 
Repetytorium szóstoklasisty. Sprawdzian na 100%. 

Matematyka. Szkoła podstawowa – oprawa miękka 

Przykłady i zadania w części "Powtórz" zapewniają 

powtórkę wiadomości i doskonalenie podstawowych 

umiejętności. 

Repetytorium zawiera: zestawy zadań w części 

"Ćwicz" Przykładowe sprawdziany w części "Czas na 

sprawdzian!" 

sztuka 30 
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Klucze odpowiedzi 

 

 Przedmiot zamówienia – Materiały dydaktyczne do 
Akademii Powtórek: zajęć wyrównawczych z 
matematyki dla klas 4-5 
 

jednostka 

miary 
ilość 

cena brutto  PLN           

 z VAT 

1 Waga z 2 rodzajami odważników i szalek –  W 
zestawie powinny być: 
odważniki metalowe : 11 sztuk: 50g; 20g – 2 szt. ; 10g 
– 2 szt.; 5g – 2 szt.; 2g – 2 szt.; 1g – 2 szt. 
Odważniki plastikowe: 14 sztuk:20 g– 2 szt.; 10g – 4 
szt.; 5g – 8 szt. 
Waga powinna być wykonana z wytrzymałego 
plastiku.  
  

Sztuka 5 

 

2 Kątomierze 12 cm, 360 stopni - Transparentne 
kątomierze i elementy zestawów kreślarskich z 
nieścieralnymi podziałkami i precyzyjnym nadrukiem 
skali (do 1/1000 cm).  

Sztuka 32 

 

3 Zestaw geometryczny  mały, linijka +2 ekierki 
+kątomierz 

Sztuka 32 
 

4 Metalowy cyrkiel 110 w plastikowym etui z grafitową 
końcówką i zapasowym wkładem grafitowym 

Sztuka 32 
 

 Przedmiot zamówienia – Materiały dydaktyczne do  
Akademii Powtórek: zajęć wyrównawczych z języka 
angielskiego dla klas VI 

jednostka 

miary 
ilość 

cena brutto  PLN           

 z VAT 

1 Repetytorium szóstoklasisty angielski (Wydawnictwo 
Pearson) 

Sztuka 30 
 

2 Zestaw nauczycielski dla Repetytorium szóstoklasisty 
angielski składający się z: 
REPETYTORIUM z Wydawnictwa Person PLUS MP3 CD 
- Płyta MP3 z nagraniami do wszystkich zadań na 
słuchanie, umieszczonych w podręczniku.  
KSIĄŻKA NAUCZYCIELA -  Powinna zawierać notatki i 
wskazówki dla nauczyciela oraz pełne zestawy 
egzaminacyjne do przeprowadzenia próbnego 
egzaminu w klasie. 
 
Do książki nauczyciela powinna być dołączona  płyta 
Test Master Multi-ROM, gdzie nauczyciel znajdzie 4 
przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych (w 
formacie PDF), klucz odpowiedzi do zestawów 
egzaminacyjnych, karty odpowiedzi, zapis nagrań do 
wszystkich zestawów egzaminacyjnych.  
 
Class Audio CD zawierające nagrania do zadań ze 
słuchu znajdujących się w podręczniku. 

Sztuka 1 

 

 
Przedmiot zamówienia – Materiały dydaktyczne do  
Akademii Młodego Anglisty 

jednostka 

miary 
ilość 

cena brutto  PLN           

 z VAT 
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1 Grammar Way 1 – podręcznik dla Uczniów z języka 
angielskiego  

Sztuka 30 
 

2 Zestaw nauczycielski Grammar Way 1 książka+klucz 
odp 

Sztuka 1 
 

3 Gra planszowa edukacyjna z języka angielskiego – z 
części Akcja  
Story Cubes: stanowi ją 9 kości, 54 obrazy, 
nieskończona ilość opowieści dla 6-10 graczy 
 

Sztuka 1 

 

4 Kości Story cubes opowieści - dziewięć sześciennych 
kostek, z których każda zawiera na ściankach 
odmienny zestaw ilustracji do zainicjowania opowieści 
na lekcji języka angielskiego. 
Gra musi zawierać instrukcje  

Sztuka 1 

 

 Przedmiot zamówienia – Materiały dydaktyczne do 
Akademii Eksperymentariuszy 
 

jednostka 

miary 
ilość 

cena brutto  PLN           

 z VAT 

1 Globus biały do zapisu 30 cm –Pozwala na wielokrotny 
zapis mazakiem suchościeralnym. Nanoszenie nazw 
geometrycznych, państw lub rysowanie siatki 
geograficznej przygotowują uczniów do właściwego 
korzystania z globusów właściwych i map. 
 
Średnica 30 cm – zaznaczone powinny być na globusie 
tylko kontury państw 

Sztuka 1  

2 Elektroniczna burza mózgów - Zestaw pozwalający 
dzieciom wykonać blisko 350 różnych połączeń 
elektronicznych, aby zaobserwować zasady działania 
prądu w obwodach.  
Zawartość: 
42 elementy 
Instrukcja 

Sztuka 1  

3 Mikser kolorów – pomoc dydaktyczna, którą stanowi 
zbiorniczek do efektownego mieszania barw. Składa 
się z dwóch połówek do której wlewa się płyn o innym 
kolorze, po odwróceniu wylewa się nowy kolor. 
Zawartość: zbiornik o wym. 11 x 12,5 cm oraz  
nakrętka ze słomką. Zbudowana powinna być z 
mocnego tworzywa do częstego użytkowania przez 
uczniów 

Sztuka 1  

4 Pastylki barwiące do eksperymentowania - 24 sztuki - 
4 kolory  zielony, niebieski, żółty, czerwony) - zestaw 

Zestaw 1  

5 Podstawa magnetyczna do eksperymentów - Pod 
przezroczysta płytą w środku dydaktycznym znajduje 
się  proszek magnetyczny w roztworze wodnym. 
Przesuwając magnes na płycie uczniowie będą mogli 
zobaczyć powstające linie magnetyczne które mogą 
tworzyć różne wzory  
Pomoc dydaktyczna składa się: z płyty z tworzywa o 
białym spodzie (28 x 18 x 0,9 cm), magnesów 

Sztuka 1  
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instrukcji 
6 Termometr uczniowski -30 do +120 st.C - 

Ekonomiczny komplet 10 termometrów uczniowskich, 
nie zawierają rtęci.  
Zestaw – 10 sztuk 

zestaw 1 

 

7 Pipeta Pasteura 3 ml niesterylna  Sztuka 12  

8 Zlewka szklana niska 500 ml wykonana ze szkła 
borokrzemowego lub metalu 

Sztuka 2 
 

9 Łyżeczka metalowa dwustronna około 160 mm Sztuka 2  

10 Moździerz 130 mm z tłuczkiem –  Moździerz 
porcelanowy z tłuczkiem w komplecie 
Przybliżone wymiary:  
Średnica moździerza: 130 mm 
Wyskokość moździerza: 63 mm 
Długość tłuczka: 145 mm 
Średnica głowy tłuczka: 38 mm 
Moździerz powinien być szorstki, szkliwione wyłącznie 
powierzchnie nie przeznaczone do ucierania. 

Sztuka 1 

 

11 Rękawice lateksowe – zestaw składający się 400 sztuk 
-  rozm L – 100 sztuk    m – 200 sztuk, S- 100 sztuk  

Zestaw 1 
 

12 Kompas  szkolny – metalowy lub plastykowy o 
średnicy około 5 cm 

Sztuka  6 
 

13 Taśma miernicza stalowa – długość taśmy 5m z 
blokadą. Odczyt centymetrów i cali.  

Sztuka  6 
 

14 3-komorowy pojemnik z lupami do biodegradacji  - 
Pomoc dydaktyczna pozwalająca na obserwację 
procesu biodegradacji różnych materiałów. Składa się 
z trzech połączonych ściankami, ale niezależnych 
komór z przezroczystego tworzywa z otworami 
wentylacyjnymi oraz termometrami. W przednich 
ściankach wtopione są dodatkowo szkła 
powiększające. 
Wymiary całkowite: około 30 cm(szerokość) x 20 
cm(wysokość). 

Sztuka  1 

 

15 Pudełko z opiłkami - Garść opiłków 
ferromagnetycznych zamknięta w płaskim, 
przezroczystym pudełku (średnica 70 mm) do 
eksperymentów z zakresu pola magnetycznego. 

Sztuka 2 

 

16 Misa 18 cm ze szkła grubego, do celów mieszania 
środków chemicznych w trakcie eksperymentów 

Sztuka  1 
 

17 Taśma dwustronna  przylepna – szerokość minimum 
2,5cm – długość 5 metrów  

Sztuka  2 
 

18 Taśma samoprzylepna 18mm x 30m -Przezroczysta i 
bezwonna taśma samoprzylepna - zestaw  8 szt 

Zestaw 1 
 

19 Spinacze biurowe małe – opakowanie- sztuk 100 Opakowanie  2  
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 Łącznie ceny poszczególnych Akademii wynoszą:  

Nazwa przedmiotu zamówienie 
Cena łącznie brutto za materiały dydaktyczne,  

w tym VAT 

Materiał y dydaktyczne do   Akademii Arteterapii  

Materiały dydaktyczne do  Tyflopedagogiki  

Materiały  dydaktyczne  do  Akademii logopedyczno-
terapeutycznej 
 

 

Materiały dydaktyczne do Akademii Cyfrowej Kreacji 
 

 

Materiały dydaktyczne do Akademii Powtórek: zajęć 
wyrównawczych z matematyki dla klas 4-5  

 

Materiały dydaktyczne  do Akademii Powtórek: zajęć 
wyrównawczych z matematyki dla klas 6 

 

Materiały dydaktyczne  do Akademii Powtórek: zajęć 
wyrównawczych z języka angielskiego dla klas VI 

 

Materiały dydaktyczne  do Akademii Młodego Anglisty  

Materiały dydaktyczne  do Akademii Eksperymentariuszy  

 Łącznie: ……………………………… 

 
 
Oświadczam, że proponuje wykonanie przedmiotu rozeznania rynku za kwotę:  
 

…………………………………………………………………….…….. brutto PLN 

 

słownie cena brutto: ................................................................................................. 

 

na warunkach określonych w Rozeznaniu rynku. 

............................................................... 

(podpis i/lub pieczęć Oferenta o ile dotyczy) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego w trybie Rozeznania rynku 
Oświadczenie Oferenta o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
  
 
Imię i nazwisko/ Nazwa   Oferenta: ……………………………………………………………………. 
 
Adres Oferenta: ……………………………………………..…………………………………………………. 
 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
  
 
 
 
 
 
 

.................................................................... 
                                                                                                                                                  (data i podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w trybie Rozeznania rynku 
Oświadczenie Oferenta o przeprowadzeniu w przeciągu ostatnich trzech lat co najmniej 1 

 dostawy o podobnym charakterze 
 
 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko/ Nazwa   Oferenta: ……………………………………………………………………. 
 
Adres Oferenta: ……………………………………………..…………………………………………………. 
 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że przeprowadziłem/am w przeciągu ostatnich trzech lat co najmniej jedną dostawę o 
podobnym charakterze. 
 
 
 
 
 
 
 

 
.................................................................... 

                                                                                                                (data i podpis Oferenta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


