Zapytanie ofertowe
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup materiałów edukacyjnych
zamieszczonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„Nowe możliwości – Nową szansą”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny : 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
Złożona oferta powinna zawierać: zgodnie z załącznikiem nr 1
• nazwę i adres oferenta,
• wartość oferty wyrażoną w kwocie brutto
Istnieje możliwość składania ofert częściowych
Termin składania ofert upływa 28 października.
Przyjmowane będą oferty przesłane pocztą polską lub firmą kurierską na adres: Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Kruszu, Krusze, 05-240 Tłuszcz. Z dopiskiem w lewym górnym rogu koperty zapytanie ofertowe – materiały edukacyjne, pocztą email na adres projekt.krusze@wp.pl , w tytule zapytanie ofertowe – materiały edukacyjne lub osobiście w biurze projektu w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Kruszu .
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagami :
100% - cena

Załącznik nr 1

OFERTA
Złożona:
GMINIE KLEMBÓW
NIP: 125-13-33-656

z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów
KLEMBÓW, UL.GEN. F. ŻYMIRSKIEGO 38
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Nowe możliwości – Nową szansą”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny : 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
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zakup
materiałów edukacyjnych przedstawiam następującą ofertę:
Imię i nazwisko/nazwa firmy ...........................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................
Tel. kontaktowy: ..............................................................................................................................
Lp. Nazwa towaru
Akcesoria z materiału
1
chusty ( cyrkowe-nylon) 140x140 (
cztery kolory: niebieski, żółty,
zielony, róż lub czerwony) 12 szt
2
chusty ( cyrkowe-nylon) 40x40,
24 szt
3
kolorowe liny ( cztery kolory:
niebieski, żółty, zielony, czerwony)
dł. 3 m. , 12 szt
4
woreczki ( cztery kolory: niebieski,
żółty, zielony, czerwony), 24 szt
5
woreczki – cyfry , 10 szt
6
szarfy ( cztery kolory: niebieski,
żółty, zielony, czerwony), 24 szt
7
rękawiczki pięciopalcowe ( akryl)
jednokolorowe, rozmiar 7-9 lat 12
par( dwa kolory po 6 par np. zielony
i czerwony) i 10-12 lat 12 par ( dwa
kolory po 6 par np. żółty i niebieski)

Cena brutto uwagi

8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

wstążki do improwizacji (do 2 m. ),
12 szt
Akcesoria do improwizacji
ślady z faktura- ręce 12 par
( 4 kolory)
ślady z faktura- stopy12 par
( 4 kolory)
klocki drewniane w czterech
kolorach: (niebieski, żółty, zielony,
czerwony) 16 cm. X 4 cm.x1 cm. 24
szt., 8cm.x4cm.x1cm. 24 szt,
4cm.x4cm.x4cm. 48 szt
, 1cm.x 4cm.x 1cm., 24 szt
koła z materiału( bawełna) o
średnicy 30 cm. ( cztery kolory),
24 szt
piłeczki typu” suchy basen” ( cztery
kolory: niebieski, żółty, zielony,
czerwony) 60 szt
piłeczki z buziami ( emocje) 6 szt
piłeczki do rytmiki 17 cm .( w
czterech kolorach) 8 szt
obręcze (cztery kolory) średnica 24
cm.12 szt
obręcze (cztery kolory) średnica 60
cm.12 szt
krążki gimnastyczne średnica ok. 23
cm.24 szt

(upełnomocniony przedstawiciel)

