Leśna, dnia 31.01.2019 r.
ZI.EDU.2019.5.
…………….
…………….
…………….
…………….
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie
wg poniższej specyfikacji.
Zapytanie ofertowe
Opis
przedmiotu
zamówienia

Wyszczególnienie
Zakup i dostawa programów edukacyjnych do pracowni przedmiotowej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym 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
Termin i miejsce
składania ofert

Do 30 dni liczonych od daty podpisania Umowy z Zamawiającym. Maksymalny termin realizacji
przedmiotu zamówienia tj. 10.03.2019r.
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, Leśna 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,
KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 100% CENA
którymi Zamawiający
będzie kierował się
Cena winna być ostateczna i obejmować dojazd oraz dostarczenie wraz z wniesieniem ww. pomocy.
przy wyborze oferty
wraz z podaniem
znaczenia tych
kryteriów
i sposobu oceny oferty
Informacje
Zamówienie realizowane będzie zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą stanowiącą załącznik nr 1
uzupełniające:
do niniejszego Zaproszenia.
Z poważaniem
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ZI.EDU.2019.5.
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 programów edukacyjnych do pracowni przedmiotowej 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

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu za:

Zadani
e 2.

Zakup i dostawa pomocy do stworzenia pracowni matematyczno-geograficznej realizowanej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Leśnej.

Lp.

Przedmiot
zamówienia

1

2

Opis

Jednostk
a miary

Ilość

3

4

5

Cena
Cena
jednost
Łączna
jednostokow
kowa cena netto
a netto
brutto
6
7
8
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Łączna
cena
brutto
9

1

Plansze interaktywne to
narzędzie do wprowadzania
nowego materiału i
wyjaśniania trudniejszych
treści. Są przeznaczone do
pracy z wykorzystaniem
tablicy interaktywnej lub
rzutnika. Programy
edukacyjne są zgodne z
wymaganiami MEN.
Wyposażenie
Zawierają - Ponad 500
pracowni w
różnego typu ilustracji, 100
pomoce
filmów i animacji do 31
dydaktyczne tematów, ćwiczenia
programy
pozwalające na
edukacyjne
sprawdzenie zdobytej
wiedzy, wiele przykładów z
życia codziennego
ułatwiających zrozumienie
pojęć matematycznych i
ukazujących zastosowanie
wiedzy w praktyce.
Matematyka plansze
interaktywne Np. WSIP lub
inne równoważne.

sztuka

1

RAZEM
Zadani
e 4.

Brutto:

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

Lp.

Przedmiot
zamówienia

1

2

1

Netto:

Opis

Jednostk
a miary

Ilość

3

4

5

sztuka

12

Gra do nauki
programowania, gra
edukacyjna dla dzieci. Gra
edukacyjna z
interaktywnym kursem.
Aplikacja edukacyjna ( z
blisko stu zadaniami o
Pomoce
rosnącym poziomie
dydaktyczne trudności) i kartonowych,
rozwijające rozpoznawanych przez
uzdolnienia aplikację klocków służących
uczniów do pisania programów. Gra
Modele
doskonali umiejętności
matematyczn analitycznego i logicznego
e
myślenia, uczy
rozwiązywania
skomplikowanych
problemów i pracy w
grupie, rozwija intuicję
algorytmiczną. Np. Gra
Scottie Go! Edu lub inna
równoważna.

Cena
Cena
jednosto
Łączna
jednostkow
kowa
cena netto
a brutto
netto
6
7
8
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Łączna
cena
brutto
9

RAZEM

Netto:

Brutto:

Łącznie wartość oferty na zakup i dostawę programów edukacyjnych do pracowni przedmiotowej 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)
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