
Załącznik nr 2 Formularz oferty
Formularz oferty

do zapytania ofertowego NR 2/2014/9.1.2 POKL z dnia 21.08.2014 r.
Dotyczy Załącznik nr 1 (część 1 - plansze i gry edukacyjne) 

I. Dane instytucji /osoby składającej ofertę

Nazwa 

Wykonawcy

Adres 

Wykonawcy

NIP

Regon

Nr rachunku 

bankowego

Telefon

e-mail

II. Oferta cenowa

Lp. Nazwa j.m. liczba

Wartość 

brutto

Artykuły do zajęć z kół przedmiotowych

1.
Formy wypowiedzi (zaproszenie, ogłoszenie, list otwarty, podanie) – plansze edukacyjne 

lub równoważny szt. 1

2. Części mowy – plansza dwustronna lub równoważny szt. 1

3. Zabawy z liczbami -gra edukacyjna lub równoważny szt. 8

4. Domino - badanie kątów  lub równoważny szt. 4

5. Matematyka - Detektyw gra edukacyjna lub równoważny szt. 8

6. Kosmiczne pogotowie-gra edukacyjna lub równoważny szt. 8

7.

MATEMATYKA - Zestaw 16 plansz (Bryły, wyrażenia algebraiczne, kąty, procenty, koła i 

okręgi, konstrukcja trójkąta, trójkąty, prawa działań; czworokąty, objętość i pole 

prostopadłościanu i sześcianu, podzielnośc liczb; proste,półproste, odcinki;dodawanie i 

odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach, zamiana jednostek długości, 

zamiana jednostek masy i zbiory liczbowe) lub równoważny
zestaw 1

8.

Gry językowe zestaw 6 róźnych (Gra językowa Lasst uns feiern lub gra językowa Die 

Rudreise lub gra językowa Deutsch Meisterschaft lub Gra językowa Das große Spiel der 

Verben lub Gra językowa Lasst uns einkaufen! Lub Gra językowa Super Bis - Deutsch lub 

Gra językowa Wer ist das? lub Gra językowa Das Spiel der Berufe lub Gra językowa 

Kettenfragen lub Gra językowa Fragen und Antworten lub Gra językowa Die Insel der 

Präpositionen)   lub równoważny zestaw 4

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczących zakupu  pomocy do 

prowadzenia zajęć w ramach projektu „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego 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 o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 

usług edukacyjnych  oświadczam, że oferuję sprzedaż i dostawę wymienionych w poniższej 

tabeli towarów za cenę podaną poniżej:
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9.

Język niemiecki zestaw rabatowy + wskaźnik 1m PCV -zestaw  14 plansz (1. Das Deutsch 

Alphabet , 2. Obest und Gemuse , 3. Tiere, 4. Trasportmittel , 5. Familie im Garten , 6. 

Mein Hause , 7. Sport, 8. Meine Stadt , 9. Unregelmäßige Verben (backen-lugen) , 10. 

Unregelmäßige Verbem (messen-zwingen) , 11. Gegensatze , 12. Berufe, 13. Was machen 

sie? , 14. Zahlen, Wie spät ist es?, Tage, Monate) lub równoważny
zestaw 1

10. ZESTAW - budujemy proste maszyny z kartami aktywności  lub równoważny zestaw 4

11. Elektryczność i magnetyzm – doświadczenia lub równoważny zestaw 1

12. Układ Słoneczny i gwiazdozbiory - model ruchomy lub równoważny szt. 1

13. Warsztat filtrowania - zestaw kompletny lub równoważny zestaw 1

14.

Szkolny mikroskop LED 10x 15 ( Stolik do preparatów: 95 x 95 mm z otworem w 9 

rozmiarach; Okular: 10x; Objektywy achromatyczne: 1 sztuka 4x, 1 sztuka 10x, 1 sztuka 

40x (z ochroną na preparaty); Powiększenie: 40krotne, 100krotne, 400krotne); 

Ustawianie ostrości: przy pomocy mechanizmu mikro i makro; Oświetlenie: LED, 

jednorazowe ładowanie pozwala na pracę z mikroskopu przez ok. 10 godz.; Całkowita 

niezależność od dostępu do sieci elektrycznej! Ładowarka z funkcją ochrony przed 

przeładowaniem jak również pokrowiec na mikroskop są zawarte w przesyłce.Wymiary: 

10 x 15 x 28 cm lub równoważny

szt. 1

Artykuły do zajęć wyrównawczych i kompensacyjnych

15. Słówkomania (gra edukacyjna) lub równoważny szt. 3

16. Magiczna tabliczka mnożenia lub równoważny szt. 10

17.
Historia i społeczeństwo - plansze drukowane (60 kolorowych plansz formatu A3) z płytą 

CD lub równoważny szt. 1

18. Historia Polski - quiz wielki, 764 pytania  lub równoważny szt. 4

19. Puzzle historyczne – Rzymianie  lub równoważny szt. 8

20. Puzzle historyczne - Starożytny Egipt  lub równoważny szt. 8

21.
Dziedzictwo narodowe Polski - 1000 lat historii  -mapa ścienna lub równoważny

szt. 1

22. Budowanie zdań - grupowy zestaw z klockami Reading Rods  lub równoważny szt. 1

23. Cooking Up Sentences - gra gramatyczna lub równoważny szt. 3

24.

pakiet  Gra językowa  (W zestaw wchodzą: Gra językowa Bilder-Bingo, Gra językowa Bis - 

Deutsch, Gra językowa Verben-Bingo, Gra językowa Das Tagesablauf-Domino, Gra 

językowa Das Zahlenspiel, Gra językowa Das Uhrzeit-Domino)  j. niemiecki
pakiet 4

27.  Gra słowny ekspres lub równoważny szt. 1

Całkowity koszt: brutto (cyfrowo/słownie):

III.

Oświadczam, iż   zapoznałem  się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń

IV. Termin realizacji zamówienia……………………………………………………………….

V. Okres gwarancji …………………………………………………………………………………..

VI. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Miejscowość, data: Pieczęć firmowa i podpis osoby składającej zamówienie:
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