
 

 
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  oddziałów przedszkolnych w materiały potrzebne  do prowadzenia 
zajęć plastycznych . 

Zamówienie realizowane jest wramach 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.)  

 

Planuje się zakup materiałów potrzebny do prowadzenia zajęć plastycznych - 4 zestawy składające się 
z następujących elementów:  

 

 Suszarka plastyczna metalowa na kółeczkach na 50 prac A4 
 Sztaluga drewniana wym. 140x64x104 cm + arkusze papieru ( 10 rolek)  + farby(4 x 6 

kolorów Tempera 1l) + pędzle ( płaskie, okrągłe, miotełki, szczotki, gąbki, wałki) 

 Papier kolorowy 500 ark 
 Papier rysunkowy A4 1550 ark 

 Tektury 20 ark 

 Bibuły 15 kolorów x 4 komplety 

 Bibuła karbowana 10 rolek 
 Bibuła gładka 30 ark 

 Klej 1l x 3 

 Folie piankowe 30 ark 
 Plastelina 8,5 kg 

 Teczki 75 szt. 

 Ołówki trójkątne 50 szt. 
 Kredki ołówkowe 12 x 50op 

 Kredki świecowe 12 x 75op. 

 Masa papierowa 420g x 2 

 Zeszyty 50 szt. 
 Fartuszki z rękawami 25 szt. 

 Masa plastyczna różnokolorowa 10 kg 

 Białe rękawiczki 25 szt. 
 6 zestawów farby Tempera  1l x 12 kolorów 



 

 
 Tempery 1l 6 kolorów 

 Piasek kinetyczny kolorowy 0,75-1 kg x 5 szt. ( wiaderka) 

 Piasek kinetyczny naturalny 5 kg 

 Glina rzeźbiarska 10 kg 
 Masa papierowa 680g x 10 

 Pianka wielokrotnego użytku - piankowe kuleczki, które łatwo łącza się ze sobą bez użycia 

kleju, 16 kolorów - 36 szt. 
 Chrupki kolorowe 6300 elementów  

 Zestaw stempli, pieczęci, wałeczków około 20-25 szt. + tusze + poduszki 

 Zestaw origami ( zestaw kółek i kwadratów) 
 Zestaw kulek piankowych x 2 

 Zestaw rozpuszczalnych kredek x 25 

 Zestaw zdrapywanek  100 szt. x 2 

 Patyczki do drapania 30 szt. 
 Zestaw pianek do wycinania A3 (20 kolorów) x 5 

 Zestaw 10 nożyczek ze wzorkiem 

 Nożyczki tradycyjne 5szt.  
 Tektura falista złota i srebrna 12 ark 

 Tektura falista kolorowa 10 ark 

 Brystol biały A4 250 ark 
 Brystol biały A3 100 ark 

 Brystol kolorowy A4 100 ark 

 Pasy papieru wycinankowego 300 szt. ( 8 kolorów) 

 Bibuła Tygrys 1 rolka 
 Bibuła leopard 1 rolka 

 Bibuła krowa 1 rolka 

 Tektura falista beżowa 50 ark 
 Kolorowe ruchome oczka 100 szt. 

 Druciki kreatywne 100 szt. 

 Pompony zwierzęce 100 szt. 

 Zestaw 25 rożnych  pędzli 
 Samoprzylepne arkusze foli piankowej 10 ark 

 Buteleczki z dozownikiem 25 szt. 

 Papier wycinankowy kolorowy A4 130 ark 
 Papier rysunkowy kolorowy A3 50 ark 

 Kredki 60 szt. x 5 op 

 Dziurkacz ozdobny z 4 wymiennymi wkładami  
 

 

 

Sposób dostarczenia towaru: 
Zamówione materiały 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 15 marca 2019 r.  
 

Z poważaniem 

Joanna Sokołowska-Czarnecka 
zastępca Dyrektora ZSO nr 5  

w Gliwicach 

32-239 13 63 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

mailto:sekretariat@zso5.gliwice.eu


 

 
……………………, 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  

 


