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ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

Procedura nr 4 – Wyposażenie 
1. Zabawki i pomoce dydaktyczne – komplet zabawek 
2. Pomoce dydaktyczne – komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w 1 

grupie przedszkolnej 
3. Artykuły plastyczne – Komplet artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć w 1 

grupie przedszkolnej  

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 
Zamawiający: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BA ĆKOWICE 

„EDUKACJA I PRZYSZŁO ŚĆ”  

• Baćkowice 84/5, 27-552 Baćkowice 

 

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne na: 

http://bip.backowice-gmina.pl/ 

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

• Zabawki i pomoce dydaktyczne – komplet zabawek 

• Pomoce dydaktyczne – komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w 1 
grupie przedszkolnej 

• Artykuły plastyczne – Komplet artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć w 1 
grupie przedszkolnej  

Zabawki i pomoce dydaktyczne  
Lp. Nazwa produktu Ilość Opis produktu 

1 
Zabawki i pomoce dydaktyczne 
– komplet zabawek 

3 

kolorowe drewniane klocki 3 
mata miasto 3 
skakanka 75 
lalka duża 6 
łóżeczko dla lalek 9 
pojemnik na zabawki z pokrywą 9 
piłka do skakania 45cm 6 
lalka dziewczynka 3 
duży zestaw obiadowy 6 
tunel stonoga 3 
mały zestaw do piasku 5 
samochód betoniarka 6 
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Domek z mebelkami dla lalek 3 
101 produktów drobiazgi kulinarne  3 
Bujak dla dziecka 3 osobowy 6 
samochód koparka 3 
samochód wywrotka 3 
samochód straż pożarna 3 
miś duży 3 

miś średni 3 
puzzle  warstwowe pory roku 3 

układanka drewniana 3 
koło latające 24 

woreczki kolory 9 
domek letniskowy dla lalek 3 
puzzle warstwowe dom katal  3 
klocki z napami- figury 3 
budynek gospodarczy dla zwierząt 3 
kasa sklepowa 3 
klocki edukacyjne furora 3 
kolejka ze wzgórzem 3 
piłeczki do żonglowania 9 
medyczny wózek 3 
zestaw do herbaty 2 
lodówka  2 
kuchenka 2 
grill 2 
walizka z narzędziami 4 
wózek na zakupy 4 
koszyk na zakupy 4  

2 
Komplet pomocy 
dydaktycznych potrzebnych do 
realizacji zajęć 

3 

słuchowisko z bajkami 1 

słuchowisko z bajkami z płytą w 
j.angielskim 

1 

Plansze przyrodnicze o czterech 
porach roku 

1 

ścienna mapa polski dla 
najmłodszych 

1 

domino mały ekolog 1 

jak zachować się w 
niebezpiecznych sytuacjach 

3 

klocki matematyczne z magnesami 1 

duże liczydło na stojaku 1 

skojarzenia- karty do angielskiego 5 

czapki zwierzątka 1 

dopasuj kształty- gra edukacyjna 1 
dopasuj czynności gra edukacyjna 1 

magic- gra edukacyjna 2 

magnetyczny labirynt 1 
puzzle alfabetyczne-wielkie litery 2 



 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI  
GMINY BAĆKOWICE „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ”  
Baćkowice 84/5, 27-552 Baćkowice 

tel: 15/ 868 62 25 fax: 15/ 868 62 25 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

puzzle alfabetyczne-małe litery 2 
nakładanka zegar 5 

przyszyj guziczek 4 

piramida 5*5 1 

labirynt z magnesem autka 2 

geometryczny sorter 4 

wagoniki z kolorowymi klockami 3  

3 
Komplet artykułów 
plastycznych potrzebnych do 
realizacji zajęć 

3 

Brystol kolorowy A3 mix100 45 

Brystol biały A4,100arkuszy 60 

Kolorowy papier rysunkowy A4 30 

Bibuła różne kolory,15 rolek 9 
Nożyczki przedszkolne (zestaw 10 
szt.) 

6 

Taśma samoprzylepna 45 

Klej przeźroczysty 45 

Klej uniwersalny 45 

Papier szary A3 30 
Klasyczne markery zmywalne 45 
Plastelina 12 kolorów 75 

Kredki 12 kolorów 90 

Farby Tempera 6x1000ml 15 
Zestaw pędzli do malowania - 10 
kpl. 

30 

Tektura falista różne kolory -10 
arkuszy 

45 
 

W opisie produktu zostały zawarte informacje jakimi ma się kierować Wykonawca 

podczas przygotowywania oferty. Wykonawca może dobrać przedmioty zgodne z opisem 

lub równoważne, spełniające funkcje jakie oczekuje Zamawiający. 

 

3. Pozostałe warunki postępowania: 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Do oferty należy złożyć: 

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru załączonego 

do ogłoszenia – załącznik nr 2. 

4. Kryteria sposobu oceny ofert: 100% cena  

5. W ofercie wykonawca poda cenę brutto zawierającą wszystkie koszty związane  

z realizacją zlecenia (przygotowanie do transportu, rabaty, dojazd, montaż itp.). 
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6. Czas realizacji zlecenia: 10 dni 

Oferty należy składać osobiście lub pocztą do: 13.08.2015r do godz. 9:00. 

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

Ofertę składaną osobiście lub przesłaną pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której 

należy zamieścić następującą informację: Postępowanie w sprawie wyposażenia w pomoce i 

artykuły dydaktyczne w szkołach Stowarzyszenia.  Oferta złożona po terminie zostanie 

zwrócona. 

4. Miejsce złożenia/przesłania dokumentów: 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BAĆKOWICE „EDUKACJA  

I PRZYSZŁOŚĆ”, Baćkowice 100, 27-552 Baćkowice. 

5. Termin wyboru oferty i kryteria oceny: 

a) Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 13.08.2015r. o godzinie 9.15. 

b) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, które 

wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie oraz spełniać będą warunki w nim 

zawarte. 

6. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Roman Szczuchniak – (15) 86 86  208 
 

      …………………………………………. 

               Podpis prezesa Stowarzyszenia 


