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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 stworzenia pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Leśnej w załączniku nr 1 "Specyfikacja" do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 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.  
Specyfikacja zamówienia: 
I. Okres świadczenia usługi do 10.03.2019r. Zleceniodawca zobowiązany będzie 
dostarczyć ww. sprzęt 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. do dnia 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: 

Załącznik nr 1 "Specyfikacja" - stanowi tylko informację dla oferentów. Prosimy o 
wypełnienie i przesłanie tylko formularza ofertowego. Zamówienie realizowane będzie 
zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 
Zaproszenia. 
 

Z poważaniem,  

Dyrektor Zespołu

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 stworzenia pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w załączniku 
nr 1 "Specyfikacja" do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 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  

 
 
IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu za: 

Zadani
e 1. 

Zakup i dostawa pomocy do stworzenia pracowni przyrodniczej 
realizowanej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej     Wycena zamówienia 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia  
Opis 

Jednost
ka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednost
okowa 
netto 

Cena 
jedno
stkow

a 
brutto 

Łączna 
cena 
netto 

Łączn
a 

cena 
brutto 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 

Przyrządy i 
urządzenia 

do 
obserwacji 

Lupa, średnica 10 cm sztuka 12         

Pojemnik do obserwacji owadów 
z podwójną lupą sztuka 

12 
        

2 
Preparaty 

biologiczne 
do 

Zestaw preparatów 
mikroskopowych – życie w kropli 
wody 

sztuka 2 
        

mailto:kontakt@lesna.edu.pl
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obserwacji 
mikroskopo

wych 

Zestaw preparatów 
mikroskopowych – komórki 
roślinne  

sztuka 2 
        

Zestaw preparatów 
mikroskopowych - tkanki 
człowieka zdrowe 

sztuka 2 
        

Zestaw preparatów 
mikroskopowych - tkanki 
człowieka zmienione chorobowo 

sztuka 2 
        

Zestaw preparatów 
mikroskopowych – życie w glebie  

sztuka 2 
        

Zestaw preparatów 
mikroskopowych - bakterie  

sztuka 2 
        

Zestaw preparatów 
mikroskopowych - ryby i płazy 

sztuka 1 
        

Zestaw preparatów 
mikroskopowych – gady i ptaki 

sztuka 1 
        

Zestaw preparatów 
mikroskopowych – świat roślin 
jednoliściennych 

sztuka 1 
        

Zestaw preparatów 
mikroskopowych – świat roślin 
dwuliściennych 

sztuka 1 
        

Zestaw preparatów 
mikroskopowych - grzyby  

sztuka 1 
        

Zestaw preparatów 
mikroskopowych – tkanki ssaków 

sztuka 1 
        

3 

Przyrządy 
do 

pomiarów i 
wykonywan

ia 
doświadcze

ń 

Taśma miernicza sztuka 4         

Stoper elektroniczny z kompasem  sztuka 6         

Stacja pogodowa (termometr, 
higrometr, barometr) 

sztuka 1 
        

Termometr zaokienny sztuka 1         

Waga sprężynowa elektroniczna sztuka 2         

Waga elektroniczna 
dydaktyczna1g/5200  

sztuka 3 
        

Duży zestaw klasowy do 
magnetyzmu 

sztuka 1 
        

Kompas zamykany azymut sztuka 8         

Deszczomierz  sztuka 12         

Stacja pogodowa dla młodszych sztuka 1         

Zestaw do demonstracji 
przewodnictwa cieplnego 

sztuka 2 
        

Zestaw modeli energie 
odnawialne 

sztuka 1 
        

Zestaw do demonstracji prawa 
Archimedesa 

sztuka 1 
        

Multimiernik uniwersalny 
cyfrowy  

sztuka 3 
        

Elektroskop listkowy  sztuka 6         

Zestaw pałeczek do 
elektryzowania 

sztuka 4 
        

Zestaw podstawowych obwodów 
elektrycznych 

sztuka 4 
        

Pudełko z opiłkami 
ferromagnetycznymi   

sztuka 12 
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Igła magnetyczna na podstawie sztuka 6         

Zestaw do prezentacji zjawisk 
optycznych 

sztuka 1 
        

Krążek barw Newtona z 
wirownicą ręczną  

sztuka 2 
        

Zestaw cylindrów- jednakowy 
ciężar 

sztuka 2 
        

Zestaw 12 sprężyn metalowych sztuka 2         

Klosz próżniowy z pompką  sztuka 1         

Stetoskop sztuka 6         

Model edukacyjny – woda 
filtrowanie 

sztuka 4 
        

Obieg wody w przyrodzie – 
model symulator z lampką 

sztuka 2 
        

4 

Sprzęt 
laboratoryjn

y, 
odczynniki 
chemiczne 

Probówka szklana – 18 cm/ śr. 18 
mm 100szt. w zestawie 

sztuka 1 
        

Zestaw do podgrzewania, 
odparowywania i wyprażania 

sztuka 2 
        

 Zestaw podstawowy szkła i 
wyposażenia laboratoryjnego  

sztuka 2 
        

Zestaw podstawowy do chemii 
organicznej i nieorganicznej  

sztuka 2 
        

Statyw laboratoryjny z 
wyposażeniem  

sztuka 2 
        

Moździerz z tłuczkiem   sztuka 12         

 Zestaw pipet Pasteura  sztuka 50         

Zestaw szalek Petriego  sztuka 20         

Zestaw bagietek szklanych  sztuka 10         

Zestaw szkiełek podstawowych sztuka 5         

Pudełko plastikowe na 50 
preparatów  

sztuka 2 
        

Szkiełko podstawowe sztuka 2         

Szkiełko nakrywkowe  sztuka 2         

Zestaw preparacyjny sztuka 12         

Taca do preparowania okazów 
stalowa  

sztuka 12 
        

Sączki laboratoryjne  sztuka 2         

Zestaw odczynników i 
chemikaliów do nauki chemii w 
szkołach 

sztuka 1 
        

Zestaw do badania powietrza w 
walizce terenowej  

sztuka 1 
        

5 
Sprzęt 

ochrony 

Okulary ochronne  sztuka 22         

Fartuch  sztuka 22         

6 
Plansze, 
modele  

Plansza wskaźników 
biologicznych środowiska, skala 
porostowa 

sztuka 1 
        

Plansza budowa kwiatu sztuka 1         

Plansza rodzaje dziobów ptaków sztuka 1         

Model szkieletu człowieka sztuka 1         

Model mózgu człowieka 2-
częściowy, podstawowy 

sztuka 1 
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Model do demonstracji pracy 
płuc człowieka 

sztuka 1 
        

Negatywne skutki palenia 
papierosów 

sztuka 1 
        

Filtry do zestawu negatywne 
skutki palenia papierosów 

sztuka 1 
        

Szkielet naturalny: ryba sztuka 1         

Szkielet naturalny: ropucha w 
tworzywie 

sztuka 1 
        

Szkielet naturalny: wąż jadowity sztuka 1         

7 
Sprzęt 

techniczny i 
pomocniczy  

Szczotka do mycia probówek sztuka 5         

Biały krążek Secchi’ego - mały, z 
linką  

sztuka 2 
        

Łopatka do gleby  sztuka 12         

Pompki do balonów  sztuka 5         

Drążek teleskopowy dł. 145-275  sztuka 1         

Czerpak z zaciskiem  sztuka 1         

Sieć planktonowa podstawowa sztuka 1         

Sieć workowa  sztuka 1         

Siatka na motyle sztuka 6         

Siatka do połowu owadów  sztuka 3         

8 
Wyposażeni
e pracowni 

Pojemnik do segregacji odpadów 
wewnętrzny, Segregacja 
odpadów – aktywny zestaw 
klasowy 

sztuka 1 

        

RAZEM Netto: Brutto: 

Zadanie 
2. 

Zakup i dostawa pomocy do stworzenia pracowni 
matematyczno-geograficznej realizowanej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Leśnej 
    

Wycena zamówienia 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia  
Opis 

Jednost
ka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednost
okowa 
netto 

Cena 
jedno
stkow

a 
brutto 

Łączna 
cena 
netto 

Łączn
a 

cena 
brutto 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 

Wyposażeni
e pracowni 
w pomoce 
dydaktyczn

e - 
geometria 

Domino-obliczanie kątów, 
grawerowane  

sztuka 12         

2 

Wyposażeni
e pracowni 
w pomoce 
dydaktyczn
e - Modele i 

inne 
pomoce 

dydaktyczn
e 

Kolekcja skał - zestaw 
rozszerzony (45 okazów)  

sztuka 1 
        

Zestaw 15 podstawowych skał do 
testowania z lupką  

sztuka 1 
        

Zestaw skał i minerałów 
skałotwórczych (24 okazy)  

sztuka 1 
        

Skamieniałości - kolekcja 18 
barwnych odlewów  

sztuka 1 
  

  
    

Lodowiec alpejski - aktywny 
zestaw  

sztuka 1 
  

  
    

Powstanie uskoków, zrębu i rowu sztuka 1         
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tektonicznego  

Rodzaje ukształtowania 
powierzchni Ziemi - zestaw 

sztuka 1 
        

3 

Wyposażeni
e pracowni 
w pomoce 
dydaktyczn

e - Mapy 

Polska. Gleby sztuka 1         

Polska. Gospodarka sztuka 1         

Afryka.  Ogólnogeograficzna/ 
mapa do ćwiczeń 

sztuka 1 
        

Polska. Mapa 
ogólnogeograficzna/Podział 
administracyjny 

sztuka 1 
        

4 
Wyposażeni
e pracowni 

w meble 

Wieszak na mapy z regulacją 
wysokości na kółkach  

 sztuka  1 
        

5 Wizualizer 
 Wizualizer 
  

 sztuka  1 
        

RAZEM Netto: Brutto: 

Zadani
e 3 

Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych rozwijających 
kompetencje kluczowe w ramach typu 1 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Leśnej 

    

Wycena zamówienia 

Lp. Przedmiot zamówienia  Opis 
Jednost

ka 
miary 

Ilość 

Cena 
jednost
okowa 
netto 

Cena 
jedno
stkow

a 
brutto 

Łączna 
cena 
netto 

Łączn
a cena 
brutto 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 

Pomoce dydaktyczne do 
pracy z uczniem 

mającym trudności w 
spełnieniu wymagań 

edukacyjnych 

Bryły przestrzenne Zestaw 4 

    

RAZEM Netto: Brutto: 

Zadani
e 4 

Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w ramach 
typu 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej     Wycena zamówienia 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia  
Opis 

Jednost
ka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednost
okowa 
netto 

Cena 
jedno
stkow

a 
brutto 

Łączna 
cena 
netto 

Łączn
a cena 
brutto 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 

Zakup 
pomocy 

dydaktyczny
ch do zajęć 

"Moje 
pierwsze 

laboratoriu
m” 

Biodegradacja – zestaw 
doświadczalny 

zestaw 4 
        

Biodegradacja – zestaw 
uzupełniający  

zestaw 4 
        

Zegar z baterią owocową  sztuka 4         

Model do rysowania mapy 
poziomicowej  

sztuka 4 
        

RAZEM Netto: Brutto: 
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Łącznie wartość oferty na zakup i dostawę pomocy do stworzenia pracowni zgodnie z wymogami 

opisu przedmiotu zamówienia/specyfikacją 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) 


