
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wąbrzeźno, 05.05.2015 r. 

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” 

ul. Mickiewicza 21 

87-200 Wąbrzeźno 

 

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” 

w związku z realizacją projektu  pn."Promyczek" współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego 

w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. 

prowadzi zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: 

dostawę pomocy dydaktycznych gier i zabawek do 6 punktów przedszkolnych w  

Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Wałycz i Zieleń) i  

Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo) 

 

CPV: 39162100-6 pomoce dydaktyczne 

37520000-9 Zabawki 

  37524100-8 Gry edukacyjne 

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie: 

Wartości brutto poszczególnych elementów i ceny brutto i netto łącznej, warunków dostawy, 

terminu dostawy od dokonania zamówienia.  

Wszystkie materiały muszą być dostosowane do użytkowania przez dzieci w wieku 3- 4 lat 

zgodnie z obowiązującymi normami.  

Cena 

Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi oraz dostarczenie zamówienia do 

biura projektu Myśliwiec 3, 87-200 Wąbrzeźno. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena 

powinna zostać określona w polskich złotych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień w tym opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego (oświadczenie, decyzja PSSE), 

b) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia (oświadczenie), 

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

(oświadczenie). 

 

Zakres wykluczenia wykonawców w przedmiotowym zapytaniu ofertowym: 

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskich, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli.  

 

Sposób przygotowania i złożenia oferty. 

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” ( zał. nr 1) 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Musi dotyczyć ostatecznej ceny 

brutto za całość zamówienia. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do 

„formularza ofertowego” należy dołączyć załącznik nr 2 „Oświadczenie” oraz Załącznik nr 3 

„Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  

Wykonawcy z Zamawiającym” oraz formularz „Ceny brutto poszczególnych elementów” 

Oferty cenowe z dokumentami należy składać z adnotacją „Oferta na pomoce dydaktyczne do 

punktów przedszkolnych” w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania oferty lub publikacji. 

Miejsce złożenia dokumentów- pocztą Urząd Gminy Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21, 87-200 

Wąbrzeźno,  do godz. 15.15 włącznie 

 

Termin złożenia oferty: do 19 maja 2015 r. 

 

Elżbieta Wojas 

 

(podpis osoby prowadzącej sprawę) 
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Przedmiot zapytania: 

Lp. Parametry specyficzne Na 1 przedszkole Sztuk razem 

1 

Ubieram Misia na każda porę- gra 

edukacyjna, 84 kartony, 4 plansze 

1szt. 6 sztuk 

2 

Klocki obrazkowe- Wodoodporne klocki 

obrazkowe, z których można ułożyć 6 

różnych obrazków.  12 klocków,  dł. boku 4 

cm 

1szt. 

 

6 sztuk 

3 

Klocki drewniane- zestaw kolorowych, 

wykonanych z naturalnego drewna klocków 

to idealna, rozwijająca wyobraźnię zabawka. 

W skład zestawu wchodzi 50 klocków o 

różnych kształtach. wym. 21 x 15,5 x 12 cm,  

wym. elem. 3 do 8 cm 

1szt. 6 sztuk 

4 

Buziaki śmieszaki- 18 podzielonych na 3 

części buziek (wym. złożonej buźki 11 cm x 

15 cm) 

1szt. 6 sztuk 

5 
Puzzle 30 elem. Reksio wym. po złożeniu 16 

x 22,5 cm 

1szt.  6 sztuk 

6 

Puzzle 30 elem  Bolek i Lolek wym. po 

złożeniu 16 x 22,5 cm 

1szt.  6 sztuk 

7 

Porozmawiajmy o Twoim dniu- Zestaw kart 

ukazujących dzieci w czasie wykonywania 

różnych, codziennych czynności.  46 zdjęć o 

wym. 15 x 10 cm 

1szt. 6 sztuk 

8 

Drzewko liczymy do 10- Pomoc ma dwa 

kanaliki do których wpadają kuleczki po 

potrząśnięciu; 10 kuleczek z tworzywa 

sztucznego, wysokość pomoce 12 cm 

1szt. 6 sztuk 

9 

Termometr zewnętrzny- Termometr ze skalą 

od -30 do 110 st. C. Znajduje się w obudowie, 

na której umieszczone zostało 6 kolorowych 

suwaków, za pomocą których można 

zaznaczać temperaturę z poprzednich 

pomiarów. Wym. obudowy 3,7 x 32,5 x 2 cm, 

wym. termometru 6 x 30 cm 

1szt.  6 sztuk 
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Dane dotyczące Wykonawcy:                        …………………….., ……………………. 

Imię i Nazwisko: ……………………………. 

Adres: …………………………………………… 

Nr tel.: …………………………………………. 

e-mail: …………………………………………..        

    

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” 

ul. Mickiewicza 21 

87-200 Wąbrzeźno 

 

FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ POMOCZ DYDAKTYCZNYCH GIER I 

ZABAWEK DO 6 PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH 

 

Oferuję: dostawę pomocy dydaktycznych gier i zabawek do 6 punktów przedszkolnych w 

Gminie Wąbrzeźno i Dębowa Łąka: w miejscowościach Jarantowicach, Wałyczu, Zieleniu, 

Dębowej Łące, Wielkich Radowiskach i Łobdowie w ramach projektu  „Promyczek” zgodnie z 

wymogami opisu przedmiotu. 

Przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym wyceniam łącznie na: 

 

 

kwotę brutto ……………………… zł (słownie:…………………………………………………)  

 

kwotę netto …………………………… zł (słownie: ………………………………………..…). 

 

Warunki dostawy:…………………………………………………………………………..…….,  

Termin dostawy od dokonania zamówienia: ……………………………………………………… 

                                                                           

                        …………………………………... 

                                                                                                                  Data i podpis 
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Ceny brutto poszczególnych elementów 

Cena brutto 

Lp. Parametry specyficzne Na 1 

przedszkole 

Sztuk razem Na 1 przedszkole Sztuk razem 

1 

Ubieram Misia na każda porę- 

gra edukacyjna, 84 kartony, 4 

plansze 

1szt. 6 sztuk   

2 

Klocki obrazkowe- 

Wodoodporne klocki 

obrazkowe, z których można 

ułożyć 6 różnych obrazków.  12 

klocków,  dł. boku 4 cm 

1szt. 6 sztuk   

3 

Klocki drewniane- zestaw 

kolorowych, wykonanych z 

naturalnego drewna klocków 

to idealna, rozwijająca 

wyobraźnię zabawka. W skład 

zestawu wchodzi 50 klocków o 

różnych kształtach. wym. 21 x 

15,5 x 12 cm,  wym. elem. 3 do 

8 cm 

1szt. 6 sztuk   

4 

Buziaki śmieszaki- 18 

podzielonych na 3 części 

buziek (wym. złożonej buźki 11 

cm x 15 cm) 

1szt. 6 sztuk   

5 

Puzzle 30 elem. Reksio 

wym. po złożeniu 16 x 22,5 

cm 

1szt.  6 sztuk   

6 

Puzzle 30 elem  Bolek i Lolek 

wym. po złożeniu 16 x 22,5 cm 

1szt.  6 sztuk   

7 

Porozmawiajmy o Twoim dniu- 

Zestaw kart ukazujących dzieci 

w czasie wykonywania 

różnych, codziennych 

czynności.  46 zdjęć o wym. 15 

1szt. 6 sztuk   
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x 10 cm 

8 

Drzewko liczymy do 10- Pomoc 

ma dwa kanaliki do których 

wpadają kuleczki po 

potrząśnięciu; 10 kuleczek z 

tworzywa sztucznego, 

wysokość pomoce 12 cm 

1szt. 6 sztuk   

9 

Termometr zewnętrzny- 

Termometr ze skalą od -30 do 

110 st. C. Znajduje się w 

obudowie, na której 

umieszczone zostało 6 

kolorowych suwaków, za 

pomocą których można 

zaznaczać temperaturę z 

poprzednich pomiarów. Wym. 

obudowy 3,7 x 32,5 x 2 cm, 

wym. termometru 6 x 30 cm 

1szt.  6 sztuk   

Razem   
 

 

…………………………………... 

                                                                                                                  Data i podpis 
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………….……., dnia…………….  

………………………………………..  

……………………………………….  

……………………………………….  

( dane składającego ofertę cenową)  

 

 

Oświadczenie 

 

 

W związku z ubieganiem się o wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym  

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania pomocy dydaktycznych 

do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

oświadczam(y), że:  

- posiadam(y) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień w tym opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, 

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję (emy) potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadam(y) dostęp do potencjału technicznego  

i osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,  

-znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

 

 

 

 

……………………………………….  

Czytelny podpis  
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Załącznik nr 3 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  

Wykonawcy z Zamawiającym 

 

 

Przystępując do Zapytania ofertowego oświadczam brak powiązań osobowych lub kapitałowych 

Wykonawcy …………………………………………………………………………………    

/imię i nazwisko, adres,/ z Zamawiającym: Stowarzyszeniem „Nasza Gmina”.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe* rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

Miejsce, data: ………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………. 

 

* zgodnie z opisem zamieszczonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach POKL obowiązujących od dnia 01.01.2012 r. 

 

 

 


