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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie  

wg poniższej specyfikacji. 

Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie 

Opis  

przedmiotu 

zamówienia 

Zakup i dostawa pomocy do zajęć przyrodniczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej z 
terenu Gminy Lipowa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Leśnej, 34-300 Żywiec, Leśna ul. Świętego Michała Archanioła 140, w ramach 
projektu pt.: „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”, realizowanego w 
ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z okresem 
realizacji od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r.  
Specyfikacja zamówienia: 
I. Okres świadczenia usługi do 10.03.2019r. Zleceniodawca zobowiązany będzie dostarczyć ww. 
pomoce do 30 dni od daty podpisania umowy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej, Szkoła 
Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Leśnej. 

Termin 

realizacji zamówienia 

 
Do 30 dni liczonych od daty podpisania Umowy z Zamawiającym. Maksymalny termin realizacji 
przedmiotu zamówienia tj. 10.03.2019r.  

Termin i miejsce 

składania ofert 

08.02.2019r. do godz. 12.00 na załączonym formularzu ofertowym na adres: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej, 
34-300 Żywiec, ul. Świętego Michała Archanioła 140 
Dopuszczalne formy składania oferty: 
- osobiście, 
- pocztą tradycyjną, 
- e-mail (podpisana i zeskanowana oferta na adres: kontakt@lesna.edu.pl). 
Oferta, która wpłynie po wyznaczonym terminie pozostanie bez rozpatrzenia. 

Opis kryteriów, 

którymi Zamawiający 

będzie kierował się 

przy wyborze oferty 

wraz z podaniem 

znaczenia tych 

kryteriów  

i sposobu oceny oferty 

 
KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 100% CENA  

 
Cena winna być ostateczna i obejmować dojazd oraz dostarczenie wraz z wniesieniem ww. pomocy. 

Informacje 

uzupełniające: 

Zamówienie realizowane będzie zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą stanowiącą załącznik nr 1 

do niniejszego Zaproszenia. 

Z poważaniem 

mailto:kontakt@lesna.edu.pl
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FORMULARZ OFERTOWY 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej,  

34-300 Żywiec, Leśna ul. Świętego Michała Archanioła 140, e-mail: kontakt@lesna.edu.pl,  

tel. 33 867 10 92. 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Zakup i dostawa pomocy do zajęć przyrodniczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej  
z terenu Gminy Lipowa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej, Szkoła Podstawowa im.  
K. Makuszyńskiego w Leśnej z terenu Gminy Lipowa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśnej, Szkoła 
Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej, 34-300 Żywiec, Leśna ul. Świętego Michała 
Archanioła 140, w ramach projektu pt.: „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w 
Leśnej”, realizowanego w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 
konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 
2020, z okresem realizacji od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r.  
 

III. Nazwa i adres Wykonawcy 

Pełna nazwa oferenta  

Adres lub siedziba   

Numer telefonu/ Numer faksu  

Adres email  

NIP  

Osoba do kontaktu  

Numer telefonu  

Adres email  

 

mailto:kontakt@lesna.edu.pl


 

 

Projekt „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”   
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu za: 

Zadanie 2. Zakup i dostawa pomocy do stworzenia pracowni matematyczno-geograficznej realizowanej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia  
Opis 

Jednos
tka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostokowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Łączna 
cena 
netto  

Łączna 
cena 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Wyposażenie 
pracowni 

w pomoce 
dydaktyczne - 

geometria 

Przybory magnetyczne na tablicy poziomej - Tablica z przyrządami 
magnetyczna pozioma + 2 wskaźniki PCV, wymiary tablicy: 1040 x 600 x 18 
/mm/, Przeznaczenie: Tablica przeznaczona jest dla wszelkiego typu szkół 
jako oprzyrządowanie klasopracowni. Służy do mocowania: Cyrkiel tablicowy 
magnetyczny (na kredę), Trójkąt 60 magnetyczny, Trójkąt 45 magnetyczny, 
Kątomierz magnetyczny, Liniał tablicowy magnetyczny, Trójnóg cyrkla 
magnetyczny, Wykonanie: Tablica wykonana z płyty wiórowej laminowanej 
w kolorze zielonym. Całość jest chroniona listwami ochronnymi i 
narożnikami. Poszczególne miejsca mocowania przyrządów opisane są 
naklejką. 

sztuka 1 

        

Układ współrzędnych - nakładka tablicowa magnetyczna zmywalna - 
Rozmiar gabarytowy nakładki to ok. 80 cm x 96 cm, Na odwrocie 
zaopatrzona jest w cztery taśmy magnetyczne; dwie poziome o szerokości 7 
cm oraz dwie pionowe o szerokości 5 cm. Waga nakładki to ok. 0,8 kg. 

sztuka 1 

        

2 

Wyposażenie 
pracowni w 

pomoce 
dydaktyczne - 

ułamki 

Ułamki magnetyczne duże - zestaw 51 elementów - Zestaw 51 elementów + 
zestawy uczniowskie na ławki 20 szt. Zestaw ułamków magnetycznych 
100/10cm - wykonane z magnetycznego tworzywa sztucznego, pokryte 
kolorową folią. Wymiary ułamków magnetycznych: dł. 100cm, szer. 10cm. 
Wymiary ułamków uczniowskich: dł. 29cm, szer. 3cm. 

sztuka 1 

        

System dziesiętny klocki drewniane w pudełku - System dziesiętny, baza 
dziesiętna, klocki drewniane. Zestaw zawiera 121 elementów wykonanych z 
drewna naturalnego. W zestawie plastikowe pudełko do przechowywania. 

sztuka 12 

        

RAZEM Netto: Brutto: 
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Zadanie 1.  Zakup i dostawa pomocy do stworzenia pracowni przyrodniczej realizowanej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia  
Opis 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostokowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Łączna 
cena 
netto  

Łączna 
cena 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Sprzęt ochrony 
Rękawice do gorących przedmiotów - termiczne 100% bawełna, 

wykonane z dzianiny pętelkowej typu frotte, bezszwowe, odporne na 
temperaturę do 250°C, zgodne z normami EN420. 

sztuka 5 

        

RAZEM Netto: Brutto: 

 

 

 Łącznie wartość oferty na zakup i dostawę pomocy do zajęć przyrodniczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia wynosi: .......................................................... zł brutto (słownie: ………………………………….…….zł) w tym podatek VAT ………………….zł. 

Uwagi*:  

 .............................................................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................................................  

* w uwagach należy zawrzeć ewentualne wyjaśnienie do oferty. 
 

V. Oświadczam, że: 

a) Zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym. 
b) Uważam się za związaną/ego ofertą przez okres 30 dni od złożenia oferty. 
c) Posiadam  uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania.  
 
 

………….. dnia ...............             …......................................... 
(miejscowość i data)               (podpis Wykonawcy) 


