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Pacyna,0I.I2.20I4r.

ZaPYtanie ofertowe
Gmina PacYna i
09-541 PacYna, ul. WYzwolenia 7
tel. 24 285 80 5't
o przedstawienieoferty cenowejna zakup'i dostawępom9cy
Zvtracantysię z prośbą
im.
Szkole Podstawowej
dydaktycznychoo prońd zenia zajęćdodatkowychz matematyki szansędukacyjnych
J. Kusocińskiego w Pacynie w ramachprojektupn. ,,Wyrównywanie- Moja przyszłość,,
kluczowe
uczniów poptzez dodatkowe zajęcia rozw4ające 'tgmg9tencje
podaziat.aria9.L.ZPrcgramu
operacyjnego
q.t
realizowanegow ramach Prioryótu lxDziałaru.
dostarczenia
kosztami
szczególnoŚci
u,
Kapitil' Ludz\ - \\,raz z wszelkimi kosztami,. Y
jakościna:dostarczonytowar .
p,".d-iot., umowy do czasu odbioru, gwarancji
W ykaz pomocy dy daktyc znych do prowadzenia zajęć:
MatemaĘka
1. Domino ułamkowę- podstawa
2. Domino - odejmowaniedo i00
3. Zestaw do budowy brył
4. Bryły i siatki |6 części
5. Łamigówki rysunkowe
6. Łamigówk t logiczne tom I i 2
7. Zaba'wai nauka - super gry logiczne

ZłoŻonaoferta po wi nna zwieruÓ:
o Nazwę i opis oferenta,
ofertowym,
o opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu
o Warlośćofert (netto oraz brutto)
o Termin waznoŚci ofert
informacje ' np. warunki gwarancji,
Wskazane jest by oferta za.wierałarównieżinne, dodatkowe
moiliwe do uzyskania upusty ,
dodatkowe funkcje dostawy , waruŃi płatnościi dostawy,
maksymalnY czas r ealizacii.
oferenta lub opatrzona pieczęcią
oferta powinna byó sporządzona na papierze firmowym
podpisana przez oferenta. Oferta
fi.mowł posiadac datę sporządzenia oraz powinna być
kuriera bądż, Ba adres e-mail:
powinna byó ptzesłana za pośrednictwem poczty'
oswiata@P acyna.mazowsze.Pl'
do godz. 13:00
Termin s-ńadania ofert upływa w dniu 17 grudnia f0I4 r'

kryteria:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące
pomocy dydaktycznych
l. Jakość
2. ZgodnośÓz opisem
Europeiskiego Funduszu Społecznego
ramach
Projektsystemo*y*łpółfin"nsowanyprzez IJnię Europejskąw

-1

Qtnzowt3#l',;ll;liiiv[#
ffi,uu'm.p.m*.
H
-

3. Cena pomocy dydaktycznych
W załączeil?wykaz p omo cy dy dakty cznych z opi sem

I
::i''t

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i,

.r
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Lp Nazwaproduktu
1.

Domino ułamkowe
podstawa

2.

Domino odejmowanie do
100

J.

Zestawdo budowybrył

z oprsem

Opis produktu

'NTAEURoPEJsKo
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ł
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Matematyka
po 15'tafe|kÓw1
6 |ub 10 układanek
kaŻda, wymiar tafelka 6x4 cm,
drewniane pudełko. Wszystkie
elementy domina wykonane z
tworzywa , kaŻda układanka
oddzielniB ' w
zapakowana
oudełeczko i umieszczona w
drewnianym pudełeczku. KaŻda
układanka wykonana W innej
,kolorystyce

Cena
brutto

-

I

ł

l

WartoŚć
brutto

10 układanekpo 'l5 tefe|kÓwkaŻda 1
wymiar tafelka 6x4 cm, tafelki
wykonanez buorzywa, drewniane
oudełeczko
180 ko|orowychku|eko średnicy1,6
cm , kaŻda kulka posiada 26
otworow, 1B0 patyczkÓw o długoŚci
od 1,6 do 7,5 cffi, wykonane z
solidneqotworzwa

brył 1
otwartych
B
Bryłyi siatki 16 częściowy Zestaw
geometrycznych wykonanych z
zestawgeometryczny
przeżroczystegop|astiku: stozek,
Walec, sześcian'prostopadłościan,
-'trÓjkątyi
prawidłowe
graniastosłupy
.
prawidłowe
ostrosłupy
sześciokqty,
trÓjkątyi czworokąty. bryłymożna
napełniacpłynembqdŹ materiałem
sypkim. Zestaw prezentującybryły
jednocześnieW trzech i dwÓch
wvmiarach
umysłowymi 1
Ksiązkaz rozrvwkami
rvsunkowe
5 . Łamioowki
o . ŁamigÓwkilogicznetom1 i 2 Ksiązki z łamigÓwkamid|a dzieci i
4.

mttodziefv

Zabawai nauka- supergry Zbiorgiierdo logicznegomyŚ|eniad|a
dziecii młodziezv
looiczne
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Projekt systemowy współfinansowany przez lJnię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

