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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 dydaktyczno - 

wyrównawczych z j. angielskiego 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. 

 

Oprogramowanie Tablicy 
Interaktywnej 

 

 

Nowa edycja popularnej gramatyki Essential 
Grammar In Use uzupełniona o nowe ćwiczenia i 
nowe rozdziały. Nowa szata graficzna oraz 
zupełnie nowy CD-ROM, który zawiera: ćwiczenia 
pozwalających utrwalić poznany materiał, gry 
gramatyczne, kreator testów, nagrania audio 
pozwalające na ćwiczenie wymowy i rozumienia 
ze słuchu, wbudowany słownik, interaktywne 
ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia. 

1 szt.   

 

2. Angielski Dla Bystrzaków  
(PC) 

Program komputerowy uczący podstaw języka 
angielskiego oparty na nowoczesnej i wyjątkowo 
skutecznej metodzie nauki. Zawiera szereg gier i 
zabaw językowych za pomocą których dzieci 
łatwo i szybko poznają nowe słówka, zwroty i ich 
prawidłową wymowę. Zawiera multimedialny 
słowniczek. Wymagania sprzętowe: Procesor: 1 

1 zestaw ( 3 programy) 
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GHz System operacyjny: Windows XP, Vista, 7, 8.  

Zestaw zawiera 3 programy : Ja i Moja Rodzina, 
Świat wokół nas, Mój dom i okolica,  

3. Plansze ścienne. Koszt 
jednostkowy sztuki nie 
może przekroczyć lub być 
równy kwocie 350zł. 

 

 

Rozmiar każdej planszy z zestawu, po 
rozwinięciu: 70 cm x 100 cm. Oprawa : 2 cienkie 
metalowe listwy - górna z zawieszką. Druk 
wielobarwny - standard - dla wydawnictw 
wielkoformatowych. Nowoczesna kolorystyka. 
Pokrycie - folia wzmacniająca błysk, łatwa do 
utrzymania w czystości, opóźniają proces 
płowienia kolorów . Wskaźnik PCV 100 cm. W 
skład zestawu wchodzą plansze: 1.  The Alphabet 
2. What are they doing? 3. Professions 4. 
Opposites 5.  Home 6. Family & Garden 7.Sport  
8. Town 9. Fruits & Vegetables 10.  Animals      
11. Numbers, what time is it?, days, months      
12. Means of transport 13. Colours & shapes 

1 zestaw  (13 plansz + 
wskaźnik) 

 

4. Christmas Fun Pack. Koszt 
jednostkowy każdego 
zestawu lub sztuki nie 
może przekroczyć lub być 
równy kwocie 350zł. 

 

 

32 stronicowa książeczka z kolędami i 
aktywnościami językowymi o Bożym Narodzeniu 
przeznaczona dla szkoły podstawowej, zawiera 8 
kolęd, słownik obrazkowy, naklejki. 

1szt.  

 

5.  Powtórka z Angielskiego. 
Repetytorium na Koniec 
Szkoły Podstawowej. Koszt 
jednostkowy każdego 
zestawu lub sztuki nie 
może przekroczyć lub być 
równy kwocie 350zł. 

 

 

Repetytorium szóstoklasisty to uporządkowany 
materiał obejmujący słownictwo, zwroty oraz 
konstrukcje zdaniowe, które powinien znać uczeń 
kończący szkołę podstawową. Każdy dział zawiera 
niezbędny słownik oraz odpowiedzi do ćwiczeń. 

1 szt. 

 

 

 
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: 
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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. 
Zamawiający zastrzega zamówienie części wyżej wymienionego asortymentu. 
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OFERTA  

Przedmiot oferty : 

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno - 

wyrównawczych z j. angielskiego 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 złożenia 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: 
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a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

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 

 
 

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 dydaktyczno - wyrównawczych z j. angielskiego 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 ......................................................... 
 

 

 

 


