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Zaproszenie do składania oferty 

Zgodnie z przepisem art.4 pkt8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 „Prawo zamówień 
publicznych” do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość 
zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. 

  

Nazwa i adres zamawiającego 

  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie 

ul. Karola Miarki 8 

44-285 Rzuchów 

NIP: 6391791060 

REGON: 276961079 

  

 Przedmiot zamówienia 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych z j. 

niemieckiego. W ramach projektu pn. „Rozwój edukacji – rozwój pokolenia – przyszłość gminy 

Kornowac” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

Lp. 
Nazwa 

Opis Ilość/komplet 

1. 

Mit Kreuzworträtseln 

Deutsch lernen 1 

Kopiervorlagen 

 
 

Książka prezentująca, sprawdzająca i 

systematyzująca poprzez zabawy 

krzyżówkowe znajomość słownictwa 

niemieckiego z różnych dziedzin życia na 

poziomie początkującym. Składa się 

z przystosowanych do kserowania czarno-

białych zbindowanych kart formatu 

21x29,7cm.  

Spis tematów: 

-Die Natur 

-Die Stadt 

-Transportmittel 

-Geschäfte 

1 szt. 

http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-materialy-do-kopiowania-c-73_78/mit-kreuzwortr-tseln-deutsch-lernen-1-kopiervorlagen-p-902
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-materialy-do-kopiowania-c-73_78/mit-kreuzwortr-tseln-deutsch-lernen-1-kopiervorlagen-p-902
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-materialy-do-kopiowania-c-73_78/mit-kreuzwortr-tseln-deutsch-lernen-1-kopiervorlagen-p-902
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-Das Haus 

-Die Einrichtung 

-Essen und trinken 

-Obst und Gemüse 

-Kleidung 

-Sport 

-Verben 

-Adjektive 

 

2. 

Mit Kreuzworträtseln 

Deutsch lernen 2 

Kopiervorlagen 

Książka prezentująca, sprawdzająca i 

systematyzująca poprzez zabawy 

krzyżówkowe znajomość słownictwa 

niemieckiego z różnych dziedzin życia na 

poziomie średnio zaawansowanym. 

Spis tematów: 

-Auf dem Bahnhof 

-Auf dem Flughafen 

-Am Meer 

-Meeresbewohner 

-Tiere 

-Tiere auf dem Bauernhof 

-Die Körperteile 

-Berufe 

-In der Schule 

-In der Küche 

-Verben 

-Adjektive  

 

1szt. 

3. 
Grammatik Plus A1/1 + 

CD audio 

Pierwszy z trzech poziomów serii ćwiczeń z 

gramatyki języka niemieckiego 

przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.  

1szt. 

4. 
Grammatik Plus A1/2 + 

CD audio 

Drugi z trzech poziomów serii ćwiczeń z 

gramatyki języka niemieckiego 

przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. 

1szt. 

5. 
Grammatik Plus A2 + 

CD audio 

Ostatni z trzech poziomów serii ćwiczeń z 

gramatyki języka niemieckiego 

przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. 

 

1szt. 

6. 
Das Zauberbuch 3 

Arbeitsbuch 

Pełnokolorowy zeszyt ćwiczeń do trzeciego 

poziomu kursu języka niemieckiego Das 

Zauberbuch. 

1szt. 

http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-materialy-do-kopiowania-c-73_78/mit-kreuzwortr-tseln-deutsch-lernen-2-kopiervorlagen-p-903
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-materialy-do-kopiowania-c-73_78/mit-kreuzwortr-tseln-deutsch-lernen-2-kopiervorlagen-p-903
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-materialy-do-kopiowania-c-73_78/mit-kreuzwortr-tseln-deutsch-lernen-2-kopiervorlagen-p-903
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gramatyka-c-73_93/grammatik-plus-a1-2-cd-audio-p-969
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gramatyka-c-73_93/grammatik-plus-a1-2-cd-audio-p-969
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gramatyka-c-73_93/grammatik-plus-a1-2-cd-audio-p-969
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gramatyka-c-73_93/grammatik-plus-a1-2-cd-audio-p-969
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gramatyka-c-73_93/grammatik-plus-a1-2-cd-audio-p-969
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gramatyka-c-73_93/grammatik-plus-a1-2-cd-audio-p-969
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-kursy-das-zauberbuch-c-73_129_172/das-zauberbuch-3-arbeitsbuch-p-2563
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-kursy-das-zauberbuch-c-73_129_172/das-zauberbuch-3-arbeitsbuch-p-2563
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7. 
Das Zauberbuch 2 

Arbeitsbuch 

Pełnokolorowy zeszyt ćwiczeń do drugiego 

poziomu kursu języka niemieckiego Das 

Zauberbuch. 

1szt. 

8. 
Kalenderuhr - nauka 

czasu zegarowego i 

daty - język niemiecki  

4 

 

Rozkładany kartonowy zegar z kalendarzem 

wyposażony w ruchome wskazówki, 

obrotową tarczę z symbolami pogody oraz 

karty z nazwami dni i miesięcy. 

1szt. 

9. 

 

Das Uhrzeit-Domino - 

gra językowa z polską 

instrukcją i 

suplementem 

Das Uhrzeit-Domino jest grą językową 

przeznaczoną na poziom początkujący. Gra 

polega na dopasowywaniu do siebie kart w 

kształcie elementów domina z rysunkami 

zegarów wskazujących różne godziny po 

jednej stronie oraz godzinami napisanymi 

słownie po drugiej stronie. 

 

Zestaw zawiera:  

-48 kartonowych elementów domina z 

umieszczonymi po jednej stronie obrazkami, 

a po drugiej stronie godzinami zapisanymi 

słownie, 

-broszurę metodyczną w języku niemieckim 

opisującą reguły gry i różne scenariusze 

prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą 

sugestie dotyczące możliwych sposobów 

wykorzystania gry w trakcie zajęć, 

-dodatkową kostkę do gry. 

1szt 

 

10. 

Die Rundreise - gra 

językowa z polską 

instrukcją i 

suplementem 

Die Rundreise jest planszową grą językową 

ukierunkowaną na poznawanie geografii, 

kultury i historii Niemiec, Austrii i 

Szwajcarii, a także zagadnień związanych z 

gramatyką języka niemieckiego, oraz 

niemieckich wyrażeń idiomatycznych i 

słownictwa. Gra stworzona jest z myślą o 

tych, którzy chcą w miłej i bezstresowej 

atmosferze pogłębić swoją znajomość języka 

niemieckiego na poziomie A2-B1, jak 

również dowiedzieć się interesujących rzeczy 

na temat krajów i kultur należących do 

niemieckojęzycznego obszaru językowego 

Zestaw zawiera: 

-składaną papierową planszę do gry 

zawierającą 100 pól (w tym niektóre 

opatrzone zdjęciami), 

1szt. 

http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-kursy-das-zauberbuch-c-73_129_172/das-zauberbuch-3-arbeitsbuch-p-2563
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-kursy-das-zauberbuch-c-73_129_172/das-zauberbuch-3-arbeitsbuch-p-2563
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/eli-kalenderuhr-p-920
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/eli-kalenderuhr-p-920
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/eli-kalenderuhr-p-920
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/gra-jezykowa-das-uhrzeit-domino-p-843
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/gra-jezykowa-das-uhrzeit-domino-p-843
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/gra-jezykowa-das-uhrzeit-domino-p-843
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/gra-jezykowa-das-uhrzeit-domino-p-843
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/gra-jezykowa-die-rundreise-p-1374
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/gra-jezykowa-die-rundreise-p-1374
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/gra-jezykowa-die-rundreise-p-1374
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/gra-jezykowa-die-rundreise-p-1374
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-132 karty podzielone na 6 talii o 

następujących kolorach i tematyce: 

    -żółty: zagadki i zgadywanki  

    -niebieski: pytania z geografii 

    -pomarańczowy: pytania o słowo 

niepasujące do pozostałych 

    -fioletowy: wyrażenia idiomatyczne 

    -czerwony: historia i cywilizacja 

    -zielony: gramatyka 

-dwie składane papierowe kostki do gry 

(jedna z kolorami, druga z "oczkami") 

-16-stronicową broszurę metodyczną w 

języku niemieckim z opisem reguł gry, 

mapką Niemiec, Austrii i Szwajcarii, 

dodatkowymi pomysłami dotyczącymi 

różnych wariantów prowadzenia rozgrywki, a 

także prezentacją w formie krótkich opisów 

najciekawszych miejsc znajdujących się na 

terenie wspomnianych krajów wraz z 

adresami stron internetowych prezentujących 

interesujące informacje na ich temat, 

-dodatkową kostkę do gry. 

11. 

Das Zahlenspiel - gra 

językowa z polską 

instrukcją i 

suplementem  

Das Zahlenspiel jest grą językową 

przeznaczoną na poziom początkujący 

służącą do nauki liczebników niemieckich od 

1 do 100. Gra polega na dopasowywaniu 

wylosowanych kart liczebnikami do ich 

odpowiedników znajdujących się na 

planszach. 

Zestaw zawiera: 

-100 kart (każda z kart zawiera po jednej 

stronie liczebnik zapisany cyfrą, a po drugiej 

stronie słownie), 

-32 plansze (każda plansza zawiera po jednej 

stronie 6 pól z liczebnikami zapisanymi 

cyfrą, a po drugiej 6 pól z liczebnikami 

zapisanymi słownie)  

-broszurę metodyczną w języku niemieckim 

opisującą reguły gry i różne scenariusze 

prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą 

sugestie dotyczące możliwych sposobów 

wykorzystania gry w trakcie zajęć, 

 

http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/gra-jezykowa-das-zahlenspiel-p-842
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/gra-jezykowa-das-zahlenspiel-p-842
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/gra-jezykowa-das-zahlenspiel-p-842
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/gra-jezykowa-das-zahlenspiel-p-842
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-dodatkową kostkę do gry. 

12. 

Bau den Satz! - gra 

językowa  

Bau den Satz! to planszowa gra językowa o 

tematyce podróżniczej, w której gracze 

uczestnicząc w niebezpiecznej eskapadzie w 

głąb dżungli, ćwiczą budowanie zdań w 

języku niemieckim z użyciem wylosowanych 

czasowników, trybów zdań i wyrażeń 

czasowych 

Zestaw zawiera:  

-planszę do gry, 

-66 kart, 

-trzy kostki do gry:  

-z numerami oznaczającymi liczbę pól, o 

które ma przeskoczyć pionek, 

-z zaimkami osobowymi, 

-z trybami zdania. 

-instrukcję w języku niemieckim. 

1 szt. 

 

Koszt jednostkowy każdego zestawu lub sztuki nie może przekroczyć lub być równy kwocie 350zł. 

 
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do dnia 31.03.2015 r.  
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 
 
Wymagania wobec Sprzedawcy: 
Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z realizacją 
zamówienia. 
Kryteria oceny oferty 
W celu porównania ofert  Zamawiający dokona oceny wg  ceny  brutto zamówienia. 
Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie.  
  Miejsce i termin złożenie oferty 
Oferty należy złożyć  na formularzu ofertowym w formie pisemnej do dnia 20 marca br. do 
godz.13.00 w Biurze Projektu, które mieści się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rzuchowie, ul. 
Karola Miarki 8, 44-285 Rzuchów lub na adres e-mail: szkola.rzuchow@kornowac.pl 
 
 
Termin wyboru wykonawcy: 
24.03.2015 r. 
Zamawiający może zrezygnować z zamówienia przed podpisaniem umowy bez podania przyczyn. 

http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/bau-den-satz-gra-jezykowa-p-4154
http://www.ettoi.pl/jezyk-niemiecki-gry-i-zabawy-jezykowe-c-73_75/bau-den-satz-gra-jezykowa-p-4154
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Zamawiający zastrzega zamówienie części wyżej wymienionego asortymentu. 
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OFERTA  

Przedmiot oferty : 

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych z j. 

niemieckiego w ramach projektu pn.„Rozwój edukacji – rozwój 

pokolenia – przyszłość gminy Kornowac” 

 

Zamawiający : 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Rzuchowie 

ul. Karola Miarki 8 

44-285 Rzuchów 

Wykonawca : 

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

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

             tel.     .....................................................       fax.   ....................................................... 

             REGON  ...............................................       NIP ......................................................... 

 www. ....................................................        e-mail :.................................................... 

 

1. Po zapoznaniu się ze warunkami zapytania ofertowego składamy niniejszą Ofertę 

w zapytaniu ofertowym nie przekraczającym 30 000 EUR, którego celem jest przyznanie 

zamówienia publicznego. 

2. Cena naszej oferty za całość zamówienia wynosi
*
: 

            ...................................................................złotych brutto (wraz z podatkiem VAT) 

            (słownie ......................................................................................................... złotych). 

3. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie:   7 dni od zamówienia do 31.03.2015 r.  

4. Nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. Poprzez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

5. W stosunku do Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, 

upadłościowe ani naprawcze 

6. Wykonawca nie pozostaje pod nadzorem komisarycznym 

7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie dostarczy dokumenty 

potwierdzające prawdziwość kwestii zawartych w oświadczeniu 

 
* W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej należy podać 

pełen koszt wynagrodzenia czyli wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi pracodawcy 

Upełnomocnieni przedstawiciele 

              Wykonawcy   

 

       

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

                     (podpis, pieczęć) 

 

                  Data................................................ 
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OŚWIADCZENIE 

 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

Działając w imieniu ................................................................................................................... 

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

                                                                            (nazwa i adres wykonawcy) 

i  będąc należycie upoważniony do jego reprezentowania oświadczam (y), że Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych z j. niemieckiego w ramach 

projektu pn. „Rozwój edukacji – rozwój pokolenia – przyszłość gminy Kornowac” dotyczące: 

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania niniejszego zamówienia, 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

    do wykonania zamówienia,  

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

        Upełnomocniony(eni) przedstawiciel(e) Wykonawcy    

         

 

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

      (podpis(y), pieczęć (cie) ) 

 

 

                             Data ......................................................... 
 

 

 


