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
Termin składania ofert upływa 28 października.
Przyjmowane będą jedynie 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, pocztą email na adres
projekt.krusze@wp.pl , w tytule - oferta materiały dydaktyczne 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
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FILMY do nauki jęz. angielskiego –
zestaw
Lippy and Messy- część 1,2,3
(książka+ DVD)
Król Lew- Trylogia
Toy Story-pakiet ( 3DVD)
Epoka Lodowcowa –trylogia
( świąteczna edycja)
Shrek: Cała historia- zestaw 4 filmów
Pocahontas
London ( prod. Cass Film)
Irlandia( prod. Cass Film)

Cena
brutto

uwagi
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Szkocja (prod. Cass Film)
Filmy przyrodnicze
Film DVD „ Funkcje lasu” DVD ( 1
szt)
Film DVD „ Leśne drzewa” ( 1 szt)
Film DVD” Ochrona przyrody w
lasach państwowych” (1 szt)
Film DVD „Skrzydlaci
sprzymierzeńcy lasu” (1 szt)
Film DVD „Moczary i uroczyska”
(1 szt.)
Film DVD” W lesie o każdej porze”
( 1 szt)
Film DVD” Wycieczka do lasu”
(1 szt)
Film DVD ”Zamieranie gatunków
drzew liściastych w Polsce” ( 1 szt)
Film DVD” „ Jak powstaje pogoda?”6 filmów po 5-6 minut ( 1 zestaw)
Film DVD „ odnawialne źródła
energii” ( 1 szt)
KSIĄZKI ANGLOJĘZYCZNE+CD
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Angielski No problem! Pakiet
samouczków MP3 ( płyta CD)
Angielski Konwersacje ( CD w
komplecie)
Uczę się angielskiego śpiewająco
6CD CHILDREN’S SONGS,
STORIES AND NURSERY
RHYMES
12 CD CHILDREN’S
SPECTACULAR
Pakiet – Angielski dla dzieci
( piosenki+Kopciuszek+Karty)
The Three Little Pigs. Trzy Male
świnki. Szkoła Angielskiego. Historie
dla dzieci w wieku 6-8 lat
Playing English. Gry i zabawy z
językiem angielskim. Część 2+ CD
KSIĄŻKI ANGLOJĘZYCZNE
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Spotlight on Britain
USA- przewodnik ilustrowany
Uczymy się angielskiego z płytą CD.
Klasyka baśni
Zeszyty ćwiczeń dla uczniów
przyroda- matematyka
„Kartkówki z Moniką” wyd. Annał
kl. I 4 szt
kl. II 5szt
kl. III 3 szt
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„Matematyka – sprawdziany
błyskawiczne ‘ wyd. Skład Księgarski
Oświatowy
1- 4 szt
2- 5szt
3- 3szt
4- 5 szt
5- 4 szt
6- 3 szt
Przyroda wyd. Greg kl. VI ( 12 szt)
Zakup materiałów dydaktycznych książki dla nauczyciela przyroda matematyka
„ Czy wiesz jaki to kwiat?”- atlas
fotografii i klucz gatunków roślin
( 1 szt)
„Kartkówki z Moniką” wyd. Annał
kl. I 1 szt
kl. II 1szt
kl. III 1 szt
„Matematyka – sprawdziany
błyskawiczne ‘ wyd. Skład Księgarski
Oświatowy
1- 1 szt
2- 1szt
3- 1szt
4- 1 szt
5- 1 szt
6- 1 szt
„Badanie i odkrywanie świata z
dzieckiem” książka ( 1 szt)
„Wierszyki na cały rok szkolny” dla
dzieci klas 0 i I-III ( 1 szt)
„ W szkole”- propozycje zabaw
,ćwiczeń i eksperymentów ( 1 szt)
„Łatwe eksperymentowanie” dla
rodziców i dzieci ( 1 szt)
„ Podręcznik eksperymentów” –
eksperymentuj i baw się ( 1 szt)
„Ilustrowana encyklopedia skał i
minerałów „(1 szt.)
„Czy wiesz jaki to kamień” (1szt)
„Najpiękniejsze zabawy świata dla
dzieci” (1szt.)
„Nad wodą – wademekum miłośnika
przyrody” (1 szt.)
„Rośliny i zwierzęta – komplet” (1
szt.)

