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ZaPYtanie ofertowp
Gmina PacYna

09-541 PacYnao ul. WYnvolenia 7
tel.24 285 80 5'{ '

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofer1y cenowej na zakup i .dostawę 
pomocy

dydaktycznych do prowadzónia zajęć dodatkowych z fizyki w GimnaĄtlm im. Polskich

olimpijczyków w Pacynie w ramach projektu pn. ,'Wyrównywanie Szans edukacyjnych uczniów

poprzez dodatkowę zajęcia *,*,iują"" koTĘ"1"":1e kluczowe - Moja ptzyszł'ość,,

ręaltzowanego w ramach i,iiorytetu lxpiiaŁanie g.] poddziałania9,I,7Progtamu operacyjnego

Kapitał Ludzi - wIaz z wszęlkimi kosztami, a w szczegolności kosztami dostarczenia

p1.,.d-iot., umowy do czasu odbioru, gwaraneji jakości na dostarczony towar .

Wykaz pomocy dydaktycznych do prowadzen ia zajęc:

Fizyka
1. Mulimetr cyfrowy LINI-T UT60E *przytząduniwersalny do pomiarów

elektrYcznYch
2. Zestaw nr 8 do badania ruchu jednostajnego

3' Zestasł nr 1 do efektownej demonstracji zjawiska indukcji elekromagnetycznej

ZłoŻona ofer1a p owinna zwrct aÓ.,
o Nazwę i opis oferenta,

o opis nawiązujący do parametrów

o War1ość ofen (netto oraz brutto)

o Termin ważności ofert

vty szcze gólnionyih w zapytaniu ofertowym,

Wskazane jest by oferta za.więrałarówniez inne, dodatkowe informacje , np. warrrnki gwarancji,

dodatkowę funkcje dostawy , warunki płatności i dostawy, mozliwę do uzyskania upusty ,

maksymalny czas tealizacii. . , l
ór.'tu powinna być sporządzofla na papierze firmowym oferenta lub opatrzona prcczęcLą

firmową posiadac daę sporz ądzenia oiu' po*inna byó podpisana przez oferenta. oferta

powinna być pr,esłaia za pośre nictwem poczty, kuriera bądż' na adres e-miail:

o swiata@p ac1 na.mazowsze. Pl.
Termin s-t<łaaania ofert upływa w dniu 17 grudnia f0I4 r' do godz. 13:00

Wybór najkorzystniejszej oferty nast4pi w oparciu o następujące kryteria:

1. JakoŚc pomocy dydaktycznych

2. Zgodnośc z opisem
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3. Cena pomocy dydaktycznych
W załączeryu wykaz pomocy dydaktycznych z opisem
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Opis produktu

łutornatyczńa i ręczna zmiana
zakresow, duzy ? podświet|any
wvŚwiet|acz LcD, funkcja HoLD,
oóudowa antyudarowa, i Romią1
czestotliwoŚci, pojemnoŚci i
teńperatury, test diody i ciągtoŚci
obwodu , wskaŹnik Wyczerpan|a
baterii' masa z baterią 3209, wymiary
zewnętrzne 85x40x177 mm , Źrodło
zasilania bateria 9V 6F22

tvlultńetr cytrowy UN|-T
UT60E przl1rząd
uniwersalnY do Pomiarow
elektrycznYch

Z""ta. słuzy do badaniaruchu
jednostajnego. Składa się
z wypełnionej cieczą rurki
o długości 48 cm (w której
znajduje się pęcherzyk powietrza)

oraz pisaka suchoŚcieralnego.
W ustawionej Pionowo lub
pochylonej rurce wypełnionej
ciecząporusza się pęcherzyk
powietrza. W równych odstępach
czasumoina na rurcę zazt\aczac
za p omo cąsucho ścieralnego
pisaka położenie pęcherzyka.
Zesta'w moŻebyć, takie pomocny

w omawianiu względności ruchu.

ffi nr 8 do badania
ruchu jednostajnego

zestaw st<łada się z trzech rurek
o jednakowych średnicach
(mie dzianei, alumini owej'
plastikowej ), trzech magnesów
neodymowY ch or az ttzech
pręcików niemagnety czn!, ch

wykonanych z mosiądzu. Pręciki

i magnesy majątakie same
wymiary.

Zestaw nr 1 do efektownej
demonstracji zjawiska
ind u kcj i elektromagnetYcznej
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