Gliwice, dnia 11.03.2019 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Gliwicach
ul. Sikornik 34
44-100 Gliwice
Zapytanie o cenę
1. Zamawiający:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach
ul. Sikornik 34, 44-122 Gliwice
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie dotyczy wyposażenia 6 oddziałów przedszkolnych w zabawki oraz pomoce dydaktyczne,
które składają się na pięć kącików tematycznych: konstrukcyjny, muzyczny, teatralny, zabawowy,
interaktywny.
Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
TYTUŁ PROJEKTU:
„Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej gliwickich przedszkoli”
W projekcie biorą udział 4 podmioty:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
2. Wymagania dodatkowe (np. atesty, sposoby dostawy, montażu, reklamacja, zwroty, gwarancje
etc.)
Kącik konstrukcyjny:
 12 zestawów klocków konstrukcyjnych, z których każdy zastaw liczy ok 60 elementów
o wymiarach ok 4x1,5,cm – 6,5 cm
 12 zestawów klocków konstrukcyjnych sześciennych składających się z ok 100 o wymiarach
2x2 cm
 12 zestawów klocków konstrukcyjnych – kości z kołami, każdy zestaw liczy ok. 160
elementów o wymiarach ok 4,5 x 6,5 cm
 12 zestawów klocków konstrukcyjnych składających się z 340 elementów o wymiarach
3,5x33,5 cm do 0,5x7 cm
 6 zestawów klocków typu „Click” – 260 elementów o wymiarach 5x5cm
 6 zestawów klocków tylu „wafle” – 170 elementów o wymiarach 10x10x1 cm
 12 zestawów piankowego domino – wymiary 18 x 9 1 cm
 6 zestawów klocków drewnianych – 1000 sztukklocków wykonanych ze szlachetnego klonu,
naturalnych bez użycia lakierów czy farb, aksamitnych w dotyku i bezpiecznych nawet dla
najmłodszych
Kącik muzyczny
 4 zestawy 20 plastykowych rurek o różnej wysokości dźwięku ,
 4 torby z instrumentami muzycznymi (torba składa się z 28 instrumentów, talerze perkusyjne 15 cm 2 szt., talerzyki na palce – 2 szt., trójkąt 10-20 cm – 5szt., tamburyn - 1 szt., tamburyn z
membraną – 1 szt., dzwonki na rękę lub nogę – 2 szt., guiro z tarką – 1 szt., klawesyn – 2 szt.,
tonblok 2 tony – 2 szt., 1 ton – 1 szt., marakasy - 1para, 5 dzwonków na rączce – 1 szt.,

kastaniety z rączką – 1 szt., dzwonki diatoniczne 12 tonów – 1 szt., kastaniety - 2 szt., bębenek
z pałeczką - 1szt, pudełko akustyczne – 1.szt, shaker metalowy 1 szt.)
Kącik teatralny
4 razykącik teatralny, składający się z następujących elementów:
 1 drewniany teatrzyk kukiełkowy, wykonany z naturalnego drewna o wymiarach ok.121cm x
159 cm, który jednocześnie może być użyty przy zabawie w sklep, 1 komplet pacynek z torbą
(torba wyposażona jest w uchwyt, umożliwiający całkowite otwieranie i rozkładanie torby, 14
pacynek o wys. od 22 do 30 cm • wym. zamkniętej torby 63 x 48 cm • wym. otwartej torby
ok. 63 x 96 cm)
Kącik zabawowy
4 zestawy składające się z następujących elementów:
 3 szt. wózki wysokiej jakości, wielofunkcyjneoparte na stylistyce nowoczesnych wózków
dziecięcych, stelaż metalowy, możliwość umieszczenia siedziska tyłem lub przodem do
kierunku jazdy, regulowana wysokość rączki do prowadzenia 47-80 cm , koła gumowopiankowe, ciche nie rysujące podłogi, skrętne przednie koła, produkt przeznaczony dla dzieci
od 3 roku życia.
 6 szt. lalek bobas wysoka jakość wykonania w całości z winylu, wymiary 45-48 cm, produkt
przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia.
 1 zestaw drewnianych samochodówwysokiej jakości wykonania (6-10 szt. różne wielkości)
np. laweta z samochodami, wóz policyjny, ambulans pogotowia, wóz strażacki itp. Produkt
przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia.
 1 kuchnia drewniana z wyposażeniem
(zawierające m.in. garnki, łyżki,
deskę,sztućce).Wymiary zabawki dla dzieci: 86 x 34 x 89 cm wyjmowany zlew, kran z
ruchomymi kurkami, półki, otwierany piekarnik, szafki, płytę grzewczą z dwoma palnikami,
blat na wysokości 45 cm oraz kuchenkę mikrofalową.
 1 zestaw majsterkowicza (drewniany warsztat z regulowaną wysokością o wymiarachmax.
110 x 80 cm kompletem zabawowych ze narzędzi i śrubek i przykrętaków)
 zabawki drewniane: puzzle drewniane "Krokodyl" - 26 el.
 1 labirynt motoryczny wymiary 29x29x56 cm (ćwiczy umiejętność rozpoznawaniakształtów,
kolorów, koordynację wzrokowo-ruchową, stymuluje zmysły i motorykę)
Kącik interaktywny
4 zestawy każdy składający się:
 3 robotów do programowania z pakietem lekcji i kart pracy dla edukacji przedszkolnej.
Dzieci rysując trasy dla robotów i proste kolorowe kody, programują zadania, decydując o
tym, jak będzie się zachowywał robot.
Sposób dostarczenia towaru:
Zamówione zabawki zostaną dostarczone do czterech szkół, biorących udział w projekcie.
Faktury vat przygotowane zostaną dla każdej ze szkół osobno.
W składanej ofercie prosimy o wyszczególnienie jednostkowych cen poszczególnych elementów
zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia:
Towar winien być dostarczony w terminie do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia.
4. Warunki płatności:
a. Strony ustalają, iż za wykonanie dostawy Wykonawca otrzyma zapłatę zgodnie
ze złożoną ofertą Wykonawcy w kwocie brutto (cena łącznie z podatkiem VAT).

b. Zamawiający wypłaci należność przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT.
c. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. Termin i sposób składania ofert:
mailowo na adres: sekretariat@zso5.gliwice.eu do 27 marca 2019 r.
Z poważaniem
Joanna Sokołowska-Czarnecka
zastępca Dyrektora ZSO nr 5
w Gliwicach
32-239 13 63

……………………, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa firmy)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Gliwicach
ul. Sikornik 34
44-122 Gliwice

OFERTA WYKONANIA
W odpowiedzi na Państwa zapytanie o cenę składam swoją ofertę na zadanie pn.:
Cena oferty netto ……………………………………………………………………
Cena oferty brutto ……………………………………………………………………
Termin wykonania zamówienia:…………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że:
a. posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia
b. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
wymienionych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
c. w przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do wykonania zamówienia
d. przedstawiona cena brutto jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie pochodne związane
z obciążeniami, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
zawiera wszystkie pochodne od pracodawcy, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w
tym zakresie) i nie zostanie ona zmieniona w przypadku zmiany mojego statutu na rynku
pracy.

………………………………
podpis

