Zapytanie ofertowe
Zwracam się z prośbą o przedstawienie ofe rty na zakup mate riałów plastycznych
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 ofe rta powinna zawierać: zgodnie z załącznikiem nr 1
• nazwę i adres oferenta,
• wartość oferty wyrażoną w kwocie brutto
Istnie je możliwość składania ofert częściowych
Termin składania ofert upływa 8 listopada.
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 – plastyka pocztą email na adres
projekt.krusze@wp.pl , w tytule - zapytanie ofertowe – plastyka 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 Urzę dzie Gminy Kle mbów
KLEMBÓW, UL.GEN. F. ŻYMIRSKIEGO 38
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Nowe możliwości – Nową szansą”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europe jskiego 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 plastycznych przedstawiam następującą ofertę:
Imię i nazwisko/nazwa firmy
...........................................................................................................
Adres:
...............................................................................................................................................
Tel. kontaktowy:
..............................................................................................................................
Lp. Nazwa towaru
Cena brutto uwagi
1
farby akwarelowe zestaw 12
kolorów (12 szt)
2
farby akrylowe zestaw 12 kolorów
( 12 szt)
3
farby plakatowe w tubach zestaw 10
kolorów (12 szt)
4
farby witrażowe zestaw 12 kolorów
( 12 szt.)
5
blok malarski czysto biały do
technik wodnych z delikatną fakturą
bezkwasowy zabezpieczony przed
pleśnią 100 kartek A4 ( 6 szt)
6
papier o fakturze płótna lnianego do
farb akrylowych i temper 10 arkuszy
A3 ( 12 sztuk)
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papier do rysunku i akwareli
wyprodukowany z bawełny (25 %)
bezkwasowej 10 arkuszy A4 (24
szt.)
szkicowniki do rysunku A3 ( 24 szt)
zestaw pędzli 10 szt. włoskie
syntetyczne do farb akrylowych,
temperowych, akwareli ( 12
kompletów)
zestaw pędzli „koci język” 4 sztuki
włoskie syntetyczne do farb
witrażowych ( 12 kompletów)
ramki szklane A4 (24 szt)
plastikowe paletki do mieszania
farb(24szt)
deski drewniane do malowania (24
szt)
sztaluga trójnożna drewniana,
płynna regulacja wysokości(12 szt)
fartuszki malarskie (24 szt)
komplet ołówków o różnej
twardości po 10 szt (24 komplety)
pastele suche 18 kolorów (24 szt)
pastele olejowe 24 kolory (24 szt)
kredki świecowe PROGRRESSO
( 24 szt)
bloki rysunkowe A4do ołówka,
kredek, węgla , białe ( 25 szt)
bloki rysunkowe A3 do ołówka,
kredek i węgla, kolorowe (25 szt)
gumki chlebowe (12 szt)
gumki „myszki” (12 szt)
tusz czarny poj. 50 ml. (12 szt)
antyramy do wystawy prac format
A4 ( 12 szt) i format A3 ( 12 szt)
teczki do prac rysunkowych format
A3 ( 24 szt)
kleje w butelce poj. 500 ml.(6 szt)
gips – formy gipsowe zestaw 5
kształtów (24 szt)
plastelina (24 szt)
papier kolorowy A4 (24 szt)
papier do witraży bibułki A3, 24
kolory ( 24 szt)
krepina 6 kolorów ( 12 kompletów)
zestaw do techniki serwetkowej
Decupage, transkryl i klej
( 24 komplety)

