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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) 

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 „Gliwicki pakON II” realizowanego w 

ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja 

Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku na:   

 

DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ZAJĘĆ 

dla  Uczestników/czek projektu „Gliwicki pakON II” realizowanego   

w ramach RPO WSL na lata 2014-2020,  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

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

Imię i nazwisko/nazwa i adres Oferenta 

numer telefonu..................................................   

 

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

 

Dostawa A – do 30.09.2016r 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

Liczba sztuk 
Cena brutto 

 ( w tym VAT) 

3 piłki sportowe – rozm 5 szyte, wykonane ze 

skóry, lub materiału skóropodobnego 

łatwozmywalnego 

 

 

10 
 

Piłka rehabilitacyjna jeżyk – rozm 5 cm 

 

10  

Piłka rehabilitacyjna jeżyk – rozm 6-7 cm 

 

10  

klej magic z końcówką cienką precyzyjną/ z 

aplikatorem- niezwykłe właściwości kleju 

MAGIC (elastyczność, przeźroczystość po 

wyschnięciu) umożliwiają jego zastosowanie 

przy klejeniu różnorodnych powierzchni - 

 

 

 

10 
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opakowanie tubka - introligatorski 45g 

Sznurek lniany naturalny 0,8mm / rolka 

minimum 150 metrów 
 

2 
 

Farby żelowe – mix 10 kolorów 60ml 10  

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 

 

 

10 

 

Kredki ołówkowe -  24 kolory • trójkątne lub 

okrągłe • w pudełku kartonowym • dł. 

Minimum 17 cm • grubość ok 6,6 mm 
10  

Pastele suche 24 szt.- Pastele w różnych 

kolorach do stosowania na mokro i na sucho 

umieszczone w kartonowym pudełku 
10  

Flamastry, minimum 10 kolorów dwustronne - 

z cienką i grubą końcówką, umieszczone w 

kartonowym lub foliowym/nylonowym 

opakowaniu, celem uniknięcia wysypywaniu 

10  

Zestaw pędzli do malowania - w zestawie 

minimum 10 różnych pędzli o różnych 

końcówkach i ich wymiarach 

 

10 
 

Klej w sztyfcie 40 sztuk = gramatura minimum 

8g 

10 

 

Blok rysunkowy A4 - 20 kartek białego papieru 

rysunkowego o gramaturze ok 70 g/m2 

10 

 

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 

10 

 

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

SZTUK 

2 
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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. Gramatura 250 

 

2 

 

Sztyfty do pistoletu do kleju – średnica ok 

11mm - zestaw - 20 sztuk 

2 

 

Pistolet do kleju na sztyfty ok 11mm 2 

 

Palce w pralce - szalona gra gestów w rytmie 

muzyki - Zawartość pudełka: 

- 2 karty "Zasady gry" 

- 40 kart "Gest" 

- 10 kart "Kula" 

 

1 

 

Paletka do farb 10 
 

Taśma samoklejąca – opakowanie 8 sztuk 2  

farby plakatowe  w małych, wygodnych 

pojemniczkach. 12 kolorów x minimum 20 ml 

 

10 

 

 

Łącznie:  

 

 

Dostawa B – do 30.11.2016r 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

Liczba sztuk 
Cena brutto 

 ( w tym VAT) 

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 - introligatorski 45g 

 

 

 

10 
 

Sznurek lniany naturalny 0,8mm / rolka 

minimum 150 metrów 
 

2 
 

Farby żelowe – mix 10 kolorów 60ml 10  

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 

 

 

10 
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pomocą narzędzi reliefy wklęsłe i wypukłe. 

Kolor biały 

Kredki ołówkowe -  24 kolory • trójkątne lub 

okrągłe • w pudełku kartonowym • dł. 

Minimum 17 cm • grubość ok 6,6 mm 
10  

Pastele suche 24 szt.- Pastele w różnych 

kolorach do stosowania na mokro i na sucho 

umieszczone w kartonowym pudełku 
10  

Flamastry, minimum 10 kolorów dwustronne - 

z cienką i grubą końcówką, umieszczone w 

kartonowym lub foliowym/nylonowym 

opakowaniu, celem uniknięcia wysypywaniu 

10  

Zestaw pędzli do malowania - w zestawie 

minimum 10 różnych pędzli o różnych 

końcówkach i ich wymiarach 

 

10 
 

Klej w sztyfcie 40 sztuk = gramatura minimum 

8g 

10 

 

Blok rysunkowy A4 - 20 kartek białego papieru 

rysunkowego o gramaturze ok 70 g/m2 

10 

 

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 

10 

 

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

SZTUK 

2 

 

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. Gramatura 250 

 

2 

 

Sztyfty do pistoletu do kleju – średnica ok 

11mm - zestaw - 20 sztuk 

2 

 

Pistolet do kleju na sztyfty ok 11mm 2 

 

Palce w pralce - szalona gra gestów w rytmie 

muzyki - Zawartość pudełka: 

- 2 karty "Zasady gry" 

- 40 kart "Gest" 

- 10 kart "Kula" 

 

1 

 

Paletka do farb 10 
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Taśma samoklejąca – opakowanie 8 sztuk 2  

farby plakatowe  w małych, wygodnych 

pojemniczkach. 12 kolorów x minimum 20 ml 

 

10 

 

 

Łącznie:  

 

 

Dostawa A : łącznie : ……………………………………………….. (słownie:  ………………………………………………………………………………………) 

Dostawa B:  łącznie : ……………………………………………….. (słownie:  ………………………………………………………………………………………) 

 

 

Za: Realizację całego przedmiotu zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………….. PLN 

 

słownie 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 działalności polegającej na dostawie 

materiałów do zajęć kreatywnych i sportowych 

 

 
Oświadczenie  

 

Imię i nazwisko/ Nazwa   Oferenta: ……………………………………………………………………. 

 

Adres Oferenta: ……………………………………………..…………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam o uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na 
dostawie materiałów do zajęć kreatywnych i sportowych 

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

                                                                         (data i podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w trybie Rozeznania rynku  

Oświadczenie Oferenta o posiadaniu doświadczenia w realizacji dostaw materiałów do zajęć dydaktycznych i 
sportowych 

 
 

 

Oświadczenie  

 

Imię i nazwisko/ Nazwa   Oferenta: ……………………………………………………………………. 

 

Adres Oferenta: ……………………………………………..…………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam doświadczenie w realizacji dostaw materiałów do zajęć 
dydaktycznych  i sportowych 

 

 

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

                                                                         (data i podpis Oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


