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 Herosi
........................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko/nazwa i adres Oferenta
numer telefonu..................................................
1.

Oświadczam, że proponuje wykonanie przedmiotu rozeznania rynku za cenę:

1

2

Przedmiot zamówienia – Materiały dydaktyczne do
Akademii Herosi
Kalambury – gra dla dzieci - W grze wygrywa zespół, w
którym gracze najlepiej potrafią przedstawić (za
pomocą gestów lub rysunku) i najszybciej odgadnąć
hasło wskazane losowo na karcie
Zapakowana w kartonowe pudełko, w którym znajduje
się 108 dwustronnych kart o wym. 6 x 9 cm • 2 karty o
wym. 6 x 8 cm • plansza o wym. 34 x 26 cm • 3 pionki
do gry o wys. 2,5 cm • kostka do gry o wym. 2 x 2 x 2
cm • 60 żetonów o śr. 1,5 cm • 3 notesy o wym. 15 x
11,5 cm • klepsydra o wys. 6 cm
Gorący ziemniak – gra dla uczniów – integracyjna Zawartość pudełka: plansza, Gorący Ziemniak, 165 kart
pytań, 8 pionków, bączek, instrukcja.

jednostka
miary

ilość

Sztuka

1

Sztuka

1

cena brutto PLN
z VAT
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4

5

6.

7.

8.

9.

Białe maski – zestaw 10 sztuk - Maski do ozdabiania
wykonane z cienkiego plastiku. Od strony zewnętrznej
maski powinny być matowe, dzięki czemu łatwo
będzie je ozdabiać malując farbami lub oklejając.
Każda z masek powinna posiadać cienką gumkę i
otwory na oczy, dziurki w nosie oraz usta
Quiz o Polsce - Gra sprawdzająca i wzbogacająca
wiedzę na temat polskiej historii, geografii, kultury i
przyrody. Podstawowe zadania graczy to wybieranie
właściwej odpowiedzi (jednej z trzech) na wybrane
losowo pytanie. Dodatkowym urozmaiceniem jest
sprawdzenie znajomości polskiej ortografii oraz
umiejętności wymowy trudnych polskich zdań.
Quiz o Europie gra, w której uczestnicy odpowiadają
na pytania dotyczące historii, geografii i przyrody,
nauki i techniki oraz kultury i sztuki Europy. Gracze
mogą odpowiadać na 180 pytań z 45 kart, a do wyboru
mają 540 odpowiedzi. Podczas gry mogą wykazać się
również swoją zręcznością, strzelając z katapulty do
celu. Zawartość: • plansza • pionki 3 szt. • karty •
kostka do gry • żetony • klepsydra • instrukcja
Quiz o przyroda i geografia Polski – gra w której
uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące historii,
geografii i przyrody, nauki i techniki oraz kultury i
sztuki Polski
Quiz o Świecie - Gra w trakcie której uczestnicy
odpowiadają na pytania dotyczące historii, geografii i
przyrody, nauki i techniki oraz kultury i sztuki świata.
Gracze mogą odpowiadać na 180 pytań z 45 kart, a do
wyboru mają 540 odpowiedzi. Podczas gry mogą
wykazać się również swoją zręcznością, strzelając z
katapulty do celu. Zawartość: • plansza • pionki 3 szt.
• karty • kostka do gry • żetony • klepsydra •
instrukcja
Dziurkacze służące do wycinania różnych wzorów.
Elementy wycięte będą przydatne przy wykonywaniu
prac plastycznych - pojedynczo lub do tworzenia
złożonych wzorów. Powinny nadawać się także do
wycinania wzorów z folii piankowej. • 3 szt. • wym.
elementu wyciętego 1,6 cm • wym. 6,5 x 4 x 5 cm –
wzory:
- serce – razy 1
- płatek śniegu – razy 1
- kokardka – razy 1
Dziurkacze służące do wycinania różnych wzorów.
Elementy wycięte są przydatne przy wykonywaniu
prac plastycznych - pojedynczo lub do tworzenia
złożonych wzorów. Powinny nadawać się także do
wycinania wzorów z folii piankowej. • 2 szt. • wym.
elementu wyciętego 2,5 cm • wym. 7,5 x 4,5 x 5,5 cm

Zestaw

2

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

3

Sztuka

2
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10.

Wzory:
- serce – razy 1
- gwiazdka – razy 1
Kolorowa teczka z gumką do chowania prac • format:
A4
Chusta „Klanza”/Spadochron" - Kolorowa i lekka do
wielu gier i zabaw zespołowych. Powinna mieć grubą
linę wszytą w środkowej części (do regulacji średnicy
otworu w chuście) oraz uchwyty pozwalające na
uczestnictwo w zabawach wielu osób. • śr. 3,5 m • 8
uchwytów • maksymalne obciążenie 10 kg

sztuka

10

Sztuka

1

Sztuka

1

Sztuka

1

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Piosenki wiosenne dla dzieci - Śpiewnik z płyta CD – o
zjawiskach zachodzących w przyrodzie wiosną,
piosenki o tematyce ekologicznej oraz piosenki
związane z obchodzonym w tym czasie Dniem Matki.
Do śpiewnika powinna być dołączona płyta CD, na
której każda piosenka nagrana jest w wersji wokalnej i
instrumentalnej. Całość tworzy: Książka - śpiewnik –
32 strony plus płyta CD
Piosenki jesienne dla dzieci - Śpiewnik z płyta CD - o
zmianach, jakie się dokonują w przyrodzie jesienią, o
zbiorach owoców i warzyw, o grzybobraniu itp. Do
śpiewnika powinna być dołączona płyta CD, na której
każda piosenka nagrana jest w wersji wokalnej i
instrumentalnej. Całość tworzy: Książka - śpiewnik –
32 strony plus płyta CD
Piosenki zimowe i świąteczne dla dzieci - Zbiór
najpiękniejszych piosenek o tematyce zimowej,
mikołajkowej i świątecznej. Piosenki są śpiewane przez
dzieci. Płyta dołączona do śpiewnika zawiera wersję
wokalną i instrumentalną. Całość tworzy: Książka śpiewnik – 32 strony plus płyta CD
Zabawy z piosenką cz. I - Książka, dzięki której dzieci z
wielką radością odkrywać będą niezwykły świat
muzyki. W książce oprócz zapisu nutowego, tekstów i
chwytów gitarowych znajdują się również opisy
zabaw. Do śpiewnika dołączona jest płyta CD, na
której każda piosenka nagrana jest w wersji wokalnej i
instrumentalnej
Całość tworzy: Książka - śpiewnik – 32 strony plus
płyta CD
Zabawy z piosenką cz. II - Książka, dzięki której dzieci z
wielką radością odkrywać będą niezwykły świat
muzyki. W książce oprócz zapisu nutowego, tekstów i
chwytów gitarowych znajdują się również opisy
zabaw. Do śpiewnika dołączona jest płyta CD, na
której każda piosenka nagrana jest w wersji wokalnej i
instrumentalnej
Całość tworzy: Książka - śpiewnik – 32 strony plus
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płyta CD

17.
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Moja kolorowa księga ozdób z papieru XX* - Pozycja
zawiera pomysły prac ręcznych, które są możliwe do
wykonania przez uczniów. Wycięte lub wyrwane z
papieru, złożone, klejone i pomalowane kolorowe
zwierzątka, latające samoloty, pacynki, maski piratów
wspaniale rozwijają kreatywność, wyobraźnię i
umiejętności motoryczne małych twórców. • format:
A4 • 96 str.
Czas na majsterkowanie - pomysły dla całej rodziny
XX* – Książka dydaktyczna – podręcznik
majsterkowiczów –ukazująca pomysły robótek z kleju,
sznurka itd. • format: 19,8 x 26 cm • 144 str.
Zestaw demonstracyjny magnetycznych pieniędzy
Skład zestawu:
• banknot 200 zł o wym. 18,2 x 9,1 cm, 3 szt.
• banknot 100 zł o wym. 17,4 x 8,7 cm, 3 szt.
• banknot 50 zł o wym. 16,7 x 8,4 cm, 4 szt.
• banknot 20 zł o wym. 15,9 x 8,0 cm, 4 szt.
• banknot 10 zł o wym. 15,7 x 7,6 cm, 6 szt.
• moneta 5 zł o śr. 72,7 mm, 6 szt.
• moneta 2 zł o śr. 65,1 mm, 6 szt.
• moneta 1 zł o śr. 70 mm, 10 szt.
• moneta 50 gr o śr. 62 mm, 10 szt.
• moneta 20 gr o śr. 56 mm, 5 szt.
• moneta 10 gr o śr. 50 mm, 10 szt.
• moneta 5 gr o śr. 59 mm, 12 szt.
• moneta 2 gr o śr. 53 mm, 12 szt.
• moneta 1 gr o śr. 47 mm, 12 szt.
• żetony ze znakami działań matematycznych o śr. 60
mm, 40 szt.
Gra w Bingo z zastosowaniem działań
matematycznych do rozwijania umiejętności liczenia w
pamięci. Zestaw zawiera: • 2 zestawy po 6 kart
(mnożenie i dzielenie) • 108 kartoników z działaniami
• dla 2-6 graczy
Zegar i kalendarz - Ćwiczenia, ułożone według zasady
stopniowania trudności, uczą zasad odczytywania
godzin, kwadransów i minut z uwzględnieniem
zegarka tradycyjnego i elektronicznego, nazw
miesięcy, sposobu zapisywania daty, rozmieszczania
dni świątecznych, posługiwania się kalendarzem. •
format: 16,8 x 23,5 cm • 32 str.
Komplet magnesów Parki narodowe w Polsce - Seria
magnesów przeznaczona do pracy z Magnetyczną
mapą Polski, obejmują tematykę z zakresu kształcenia
klas 4-6. Obejmuje temat parków narodowych,
wzbogacając dyskusję o obszarach chronionych w

Sztuka

1

Sztuka

1

Zestaw

1

Sztuka

1

Sztuka

1

Zestaw

1

Projekt „Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy II” w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany 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

Polsce. Pomoc umożliwia zapoznanie dzieci z
rozmieszczeniem najważniejszych obszarów
chronionych na terenie naszego kraju, symbolami
parków oraz zagadnieniem powiększania się tych
obszarów w ujęciu czasowym. Piankowe magnesy z
powierzchnią wykonaną z lakierowanego kartonu. •
24 szt. • śr. 3,5 cm
23

24

25

26

27

28

Magnetyczna mapa Polski - Kolorowa mapa Polski
niezbędna do wprowadzenia w świat zagadnień
geografii, środowiska i miast Polski. Ruchome
elementy dają możliwość omówienia danego
zagadnienia w ujęciu przestrzennym.
Zestaw powinien zawierać mapę oraz 55 magnesów
należących do Zestawu podstawowego - serie
magnesów w kategoriach: miasta, sąsiedzi Polski,
poznaj swój kraj, rzeki i morze, góry, zwierzęta.
• mapa o wym. 60 x 52 cm
• 55 magnesów o wym. 3 do 6 cm
Gra memory - Gra tematyczna ćwicząca pamięć
wzrokową, umiejętność kojarzenia, logiczne myślenie i
koncentrację. Wzbogaca słownictwo z zakresu danego
tematu (zwierzęta, jedzenie, kultura, miejsca). • 34
elementy (17 par) o wym. 9 x 9 cm
Mastermind. Drewniana gra logiczna - polegająca na
odgadywaniu przez jednego z graczy
kodu, ukrytego przez drugiego zawodnika.
Minimalny skład gry:
- plansza
- pionki w 5 kolorach
(zielonych, czerwonych, niebieskich, żółtych,
pomarańczowych)
- po 20 szt. białych i czarnych pionków - razem 40 szt.
Fakturowe poduszeczki - Szorstkie, śliskie, jedwabiste
miękkie poduszeczki. Skład zestawu • 20
kwadratowych poduszeczek (10 par) o wym. ok. 6 x 6
cm • woreczek ze sznurkiem do przechowywania •
arkusz z propozycjami zabaw
Fakturowe domino - Elementy o zróżnicowanej
fakturze i kolorach, które należy dobrać w pary (ta
sama faktura i kolor). Umieszczone na drewnianej
podstawie. • podstawa o wym. 33 x 22 cm • 28 elem.
o wym. 9 x 4,3 x 1 cm
Ramki wydrapywanki - Ramki do zdjęć, na których
można wydrapywać wzory dołączonymi do zestawu
szpatułkami. Ramka na zdjęcia o formacie 14 x 9 cm. •
8 szt. o wym. 21 x 16 cm • 8 patyczków o dł. 12 cm
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Klocki edukacyjne składający się z sześciennych
klocków drewnianych w dwóch najbardziej
kontrastowych kolorach: czarnym i białym, z
nadrukowanymi prostymi wzorami geometrycznymi
(koło, kwadrat, krzyżyk, iks).
Balony z nadrukiem w różnych kolorach - pakowane
po 5 sztuk - zestaw
• 5 szt.
• śr. 30 cm
Bezpieczne podkłady do zajęć artystycznych - duże,
kolorowe maty chroniące powierzchnię przed
zabrudzeniem farbami, klejem, itp. Wykonane z
elastycznego tworzywa sztucznego. • 6 szt. • wym. 65
x 47 cm
Kwadraty samoprzylepne o wym. 0,5 mm/1 mm, 3D zestaw - 2 arkusze po 400 szt. W wym. 5 x 5 mm • 400
szt. o gr. 0,5 mm oraz 400 szt. o gr. 1 mm
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Łącznie cena materiałów dydaktycznych do Akademii Herosi wynosi:
Nazwa przedmiotu zamówienie

Cena łącznie brutto za materiały dydaktyczne,
w tym VAT

Materiał y dydaktyczne do Akademii Herosi

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)
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