
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wąbrzeźno, 19.03.2015 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 3 kwietnia 2015 r. 

 

Elżbieta Wojas 

 

(podpis osoby prowadzącej sprawę) 
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Przedmiot zapytania: 

Lp. Parametry specyficzne Na 1 przedszkole Sztuk razem 

1 
Plansze tematyczne miasto 1 szt. 6 szt. 

2 
Plansze tematyczne kuchnia 1 szt. 6 szt. 

3 
Duże słomki konstrukcyjne 1 opakowanie 6 opakowań 

4 
Puzzle tematyczne poznajemy zwierzęta 1 szt. 6 szt. 

5 
Puzzle tematyczne wiosna w zoo 1 szt. 6 szt. 

6 

Klocki wafle. Klocki z tworzywa sztucznego, wym. 

klocka 10 x 10 x 1 cm,  150 elementów: klocki 

standardowe, zwierzęta afrykańskie oraz 

elementy łączące 

1 opakowanie 6 opakowań 

7 

Klocki Clics zbudujmy świat. Wykonane z 

polipropylenu, wym. klocka 5 x 5 cm, 150 szt. 

1 opakowanie 6 opakowań 

8 

Duże stemple wieś. 6 stempli ze zwierzątkami.  śr. 

7,5 cm,  uchwyt o dł. 4 cm 

1 opakowanie 6 opakowań 

9 

Mały konstruktor. Podstawa z otworami, do 

której przykręca się płaskie elementy za pomocą 

śrub.  80 elem.  wym. 36 x 27 x 6 cm 

1 opakowanie 6 opakowań 

10 

Obrazkowe połówki- drewniana podstawa o 

wym. 32 x 32 x 0,9 cm, 45 drewnianych elem. z 

obrazkami podzielonymi na pół w różny sposób 

 

1 opakowanie 6 opakowań 

11 

Co jest źle. Zestawy pomagają określić i poszerzyć 

zasób słownictwa z danego zakresu, mogą być 

stosowane w terapii logopedycznej i do ćwiczeń 

językowych. Format A4 do samodzielnego 

pocięcia na 4 karty A6 każdy.  45 zdjęć o wym. 15 

x 10 cm 

1 opakowanie 6 opakowań 

12 
Piłeczki emocje (6 piłeczek w zestawie) 1 zestaw 6 zestawów 

13 

Mata klasy. Piankowe puzzle tworzące po 

złożeniu popularną grę w klasy. 11 elem. o dł. 

boku 32, 5 cm,  4 piankowe kółka 

1 opakowanie 6 opakowań 
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14 

Laleczka z wanienką (lalka i zestaw akcesoriów do 

kąpieli wanienka, kosmetyki,  dł. 16 cm) 

1 zestaw 6 zestawów 

15 

Dłonie przewlekanki. Elementy do przewlekania 

w kształcie dłoni. W różnych kolorach i z różną 

ilością dziurek.  72 szt., 6 sznureczków 

1 opakowanie 6 opakowań 

16 

Mały lekarz (torba ze strzykawką, stetoskopem, 

okularami, nożyczkami  itd.) 

1 opakowanie 6 opakowań 

17 

Tabliczka ze szlaczkami. Tablice do ćwiczeń 

logopedycznych i grafomotorycznych.  wym. 30 x 

21 cm 

1 opakowanie 6 opakowań 

18 

Kolorowe dłonie. Drewniana, kolorowa 

układanka w kształcie dłoni, która uczy liczenia w 

zakresie do 10.  wym. 37,8 x 20,6 cm 

1 opakowanie 6 opakowań 

19 

Memo-rośliny. 36 obrazków (18 par) o wym. 5 x 5 

cm 

1 opakowanie 6 opakowań 

20 
Memo-zwierzęta karty o wym. 5 x 5 cm 1 opakowanie 6 opakowań 

21 

Przeszywane drzewko (Zabawa polega na 

doszywaniu do drzewa dodatkowych elementów 

zgodnie z pomysłem dziecka.  

• drewniane drzewo o wym. 22,5 x 18,5 x 0,5 cm  

• 2 drewniane ptaki  

• drewniany lis  

• drewniana wiewiórka  

• drewniany krzew  

• 3 drewniane jabłka  

• 4 drewniane motyle  

• drewniane gniazdo z ptakami  

• 20 drewnianych liści  

• 2 sznurki do mocowania elementów  

• wym. op. 22,5 x 22,5 x 5 cm) 

1 opakowanie 6 opakowań 

22 

Garaż z drogą. 3-poziomowy garaż z windą oraz 

myjnią, 2 autka, stacja benzynowa, stanowisko 

diagnostyczne oraz 3 metry drogi.  wym. 80 x 90 x 

36 cm 

1 opakowanie 6 opakowań 

23 
Ładnie mówię-głoski k,g,h 1 opakowanie 6 opakowań 

24 
Ładnie mówię – głoski s,z,c,dz 1 opakowanie 6 opakowań 
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25 
Ładnie mówię – głoska R 1 opakowanie 6 opakowań 

26 

Układanki przeciwieństwa-Mała wielka mysz. Gry 

edukacyjne, które składają się z kartoników, na 

których namalowano pary przeciwieństw. 

Zadaniem uczestników zabawy jest odnalezienie, 

a później nazwanie ich. 54 elem. o dł. boku 4,5 

cm (27 par),  dla 1-4 graczy 

1 opakowanie 6 opakowań 

27 
Kocham mówić .Historyjki obrazkowe z tekstami 1 opakowanie 6 opakowań 

28 
Bajki grajki „Jaś i Małgosia” 1 opakowanie 6 opakowań 

29 
Bajki grajki „Brzydkie kaczątko” 1 opakowanie 6 opakowań 

30 
Stempel Wielkanocny duży wym. 13 x 17 cm 1 opakowanie 6 opakowań 

31 

Domino symetria. Gra polega na dopasowywaniu 

identycznych obrazków widocznych na 

kartonikach lub takiej samej ilości kropek.  32 

elem. o wym. 7,5 x 10,5 cm,  dla 1-4 graczy 

1 opakowanie 6 opakowań 

32 

Drewniane stempelki- zwierzątka (5 szt. w 

zestawie: miś, myszka, biedronka, żaba, kotek) 

wys. 6 cm, śr. stempelka ok 3 cm 

 

1 opakowanie 6 opakowań 

33 

Skaczące czapeczki (Gra zręcznościowa 

polegająca na wrzucaniu czapeczek do celu za 

pomocą wyrzutni. Każdy kolor na planszy 

odpowiada innej ilości punktów.  12 pionków,  4 

wyrzutnie, plansza o wym. 24 x 24 cm,  dla 2-4 

graczy) 

1 opakowanie 6 opakowań 

34 

Lalka mała z nocnikiem (w zestawie: lalka z 

nocnikiem, butelką i kubkiem, która pije i siusia. 

Długość 27 cm,) 

1 komplet 6 kompletów 

35 

Tuby dźwiękowe- Kolorowe i lekkie tuby wydają 

różne dźwięki w zależności od ich długości. 

Uderzać możemy o krzesełka, podłogę, dłonie, 

tablicę. Odpowiednie do nauki rytmu i 

wygrywania melodii. 8 szt. ,  dł. od 30 do 63 cm 

1 komplet 6 kompletów 

36 

Poznajemy sylaby otwarte- Każda z sylab znajduje 

się na osobnym kartoniku. Zestawy można 

1 komplet 6 kompletów 
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wykorzystać do ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej, 

doskonalenia umiejętności rozpoznawania, 

porównywania, odczytywania i różnicowania 

sylab oraz zabaw słowotwórczych.  254 karty o 

wym. 10,5 x 7,4 cm;  80 żetonów w 4 kolorach 

(20 x 4)  

37 

Poznajemy sylaby zamknięte- Każda z sylab 

znajduje się na osobnym kartoniku. Sylaby 

przedstawione są przy pomocy wielkich liter 

drukowanych. Zestawy wykorzystuje się do 

ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej, doskonalenia 

umiejętności rozpoznawania, porównywania, 

odczytywania i różnicowania sylab oraz zabaw 

słowotwórczych.  236 kart o wym. 10,5 x 7,4 cm,  

60 żetonów w 3 kolorach (20 x 3)  

1 komplet 6 kompletów 

38 

Naśladuj albo zgaduj- Pomoc przeznaczona jest 

dla dzieci z obniżoną sprawnością w zakresie 

motoryki i czucia ułożenia narządów 

artykulacyjnych. Pomoc składa się z:  30 pasków z 

symbolami ćwiczeń praksji oralnej (rysunki 

umieszczone pionowo – jeden pod drugim) o 

wym. 7 x 29,5 cm,  60 pojedynczych tafelków z 

symbolami ćwiczeń praksji oralnej o wym. 5,4 x 

6,2 cm, 3 pasków z 5 polami do uzupełnienia o 

wym. 7 x 29,5 cm,  20 pojedynczych kart z 

ćwiczeniami praksji oralnej do naśladowania + 

bonus: 5 kart z symbolami ćwiczeń oddechowych 

w formacie A5, klepsydry o wys. 7 cm 

1 komplet 6 kompletów 

39 

Szlaczki na cztery pory roku- Kolorowe plansze z 

obrazkami nawiązującymi do tematyki pór roku 

proponują ćwiczenia usprawniające motorykę 

ręki i przygotowujące do umiejętności pisania.  40 

kart formatu A4,  8 teczek,  4 mazaki 

1 komplet 6 kompletów 

40 

Polska wokół symboli narodowych- Pomoc 

pomaga zapoznać  najmłodszych  z trudnym i 

często abstrakcyjnym zagadnieniem symboli 

narodowych. Pomoc porusza zagadnienia takie 

jak: godło, flaga, kraj, stolica (Gniezno, Kraków, 

Warszawa), narodowość, obywatelstwo, waluta 

obowiązująca w Polsce, prezydent, premier, król. 

Dołączone: karty pracy, plansze w formacie A3 i 

1 komplet 6 kompletów 
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A4, zdjęcia i mapy  

41 

Korale matematyczne 1-9 Koraliki do nauki 

liczenia i pracy z dziećmi w grupie lub 

indywidualnej.  5 kompletów kolorowych 

koralików od 1 do 9 

1 komplet 6 kompletów 

42 

Walizka ze śniadaniem- Metalowa, kolorowa 

walizka z rączką zawierająca drewniane akcesoria 

do zabawy w małego kucharza. produkty 

spożywcze 10 szt., przybory kuchenne wykonane 

z drewna i tworzywa sztucznego 5 szt.,  wym. 

walizki 20 x 13 x 7 cm 

1 komplet 6 kompletów 

43 

Zestaw do pieczenia- Wykonane z drewna i filcu: 

wałek,  blacha,  3 foremki , 3 płaty ciasta z 

wyciętymi 2 piernikami,  wym. do 20 x 12 cm 

1 komplet 6 kompletów 

44 
Maskotka żaba- długość 70 cm 1 komplet 6 kompletów 

45 

Budowa człowieka- miniprojektor 3 slajdy: organy 

wewnętrzne człowieka, szkielet i mięśnie 

człowieka, szkielet zwierzęcy, wym. 2,6 x 5,7 x 4,8 

cm 

1 komplet 6 kompletów 

46 

Baw się i poznawaj ciało człowieka- zawiera 

stetoskop o dł. 58 cm, 32 karty o wym. 24 x 16 

cm, 34 kartoniki o wym. 5,7 cm 

1 komplet 6 kompletów 

47 

Policz kolorowe mrówki- Zestaw elementów z 

elastycznego tworzywa sztucznego, przeznaczony 

do nauki liczenia w zakresie od 1 do 10. Na 

każdym z elementów po jednej stronie znajdują 

się kolorowe mrówki, a po drugiej listek z 

odpowiadającą im liczbą.  

20 elem. o wym. od 25,5 x 1,2 x 2,5 cm do 2,5 x 

1,2 x 2,5 cm 

1 komplet 6 kompletów 

48 

Paluszek- Gra przeznaczona do celów 

edukacyjnych, wykorzystywana w terapii 

zaburzeń w sferach percepcji wzrokowej, 

motorycznej oraz koordynacji wzrokowo-

ruchowej,  kształcenie i rozwój zdolności 

manualnych oraz rozwój zmysłów, stymulację i 

koordynację pracy obu półkul mózgowych.  18 

1 komplet 6 kompletów 
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kart zadań,  pojemnik z kuleczkami ,  instrukcja 

49 

Kodeks dobrego zachowania w przedszkolu- 

Zawiera zestaw zasad „dobrego” zachowania się 

dziecka w przedszkolu oraz propozycje 

konsekwencji ich nieprzestrzegania.  24 kartoniki 

z rysunkami o wym. 15 x 15 cm, 24 paski z 

zasadami i konsekwencjami o wym. 8 x 45 cm, 3 

czyste paski do wykorzystania przez nauczyciela 

1 komplet 6 kompletów 
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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 
Plansze tematyczne miasto 1 szt. 6 szt.   

2 
Plansze tematyczne kuchnia 1 szt. 6 szt.   

3 
Duże słomki konstrukcyjne 1 opakowanie 6 opakowań   

4 

Puzzle tematyczne poznajemy 
zwierzęta 

1 szt. 6 szt.   

5 

Puzzle tematyczne wiosna w 
zoo 

1 szt. 6 szt.   

6 

Klocki wafle. Klocki z tworzywa 
sztucznego, wym. klocka 10 x 
10 x 1 cm,  150 elementów: 
klocki standardowe, zwierzęta 
afrykańskie oraz elementy 
łączące 

1 opakowanie 6 opakowań   

7 

Klocki Clics zbudujmy świat. 
Wykonane z polipropylenu, 
wym. klocka 5 x 5 cm, 150 szt. 

1 opakowanie 6 opakowań   

8 

Duże stemple wieś. 6 stempli 
ze zwierzątkami.  śr. 7,5 cm,  
uchwyt o dł. 4 cm 

1 opakowanie 6 opakowań   

9 

Mały konstruktor. Podstawa z 
otworami, do której przykręca 
się płaskie elementy za 
pomocą śrub.  80 elem.  wym. 
36 x 27 x 6 cm 

1 opakowanie 6 opakowań   

10 

Obrazkowe połówki- 
drewniana podstawa o wym. 
32 x 32 x 0,9 cm, 45 
drewnianych elem. z 
obrazkami podzielonymi na 
pół w różny sposób 

 

1 opakowanie 6 opakowań   

11 

Co jest źle. Zestawy pomagają 
określić i poszerzyć zasób 
słownictwa z danego zakresu, 

1 opakowanie 6 opakowań   
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mogą być stosowane w terapii 
logopedycznej i do ćwiczeń 
językowych. Format A4 do 
samodzielnego pocięcia na 4 
karty A6 każdy.  45 zdjęć o 
wym. 15 x 10 cm 

12 

Piłeczki emocje (6 piłeczek w 
zestawie) 

1 zestaw 6 zestawów   

13 

Mata klasy. Piankowe puzzle 
tworzące po złożeniu 
popularną grę w klasy. 11 
elem. o dł. boku 32, 5 cm,  4 
piankowe kółka 

1 opakowanie 6 opakowań   

14 

Laleczka z wanienką (lalka i 
zestaw akcesoriów do kąpieli 
wanienka, kosmetyki,  dł. 16 
cm) 

1 zestaw 6 zestawów   

15 

Dłonie przewlekanki. Elementy 
do przewlekania w kształcie 
dłoni. W różnych kolorach i z 
różną ilością dziurek.  72 szt., 6 
sznureczków 

1 opakowanie 6 opakowań   

16 

Mały lekarz (torba ze 
strzykawką, stetoskopem, 
okularami, nożyczkami  itd.) 

1 opakowanie 6 opakowań   

17 

Tabliczka ze szlaczkami. 
Tablice do ćwiczeń 
logopedycznych i 
grafomotorycznych.  wym. 30 
x 21 cm 

1 opakowanie 6 opakowań   

18 

Kolorowe dłonie. Drewniana, 
kolorowa układanka w 
kształcie dłoni, która uczy 
liczenia w zakresie do 10.  
wym. 37,8 x 20,6 cm 

1 opakowanie 6 opakowań   

19 

Memo-rośliny. 36 obrazków 
(18 par) o wym. 5 x 5 cm 

1 opakowanie 6 opakowań   

20 

Memo-zwierzęta karty o wym. 
5 x 5 cm 

1 opakowanie 6 opakowań   

21 

Przeszywane drzewko (Zabawa 
polega na doszywaniu do 
drzewa dodatkowych 

1 opakowanie 6 opakowań   
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elementów zgodnie z 
pomysłem dziecka.  
Zawiera: drewniane drzewo o 
wym. 22,5 x 18,5 x 0,5 cm,  2 
drewniane ptaki ,  drewniany 
lis ,  drewniana wiewiórka , 
drewniany krzew,  3 
drewniane jabłka,  4 
drewniane motyle,  drewniane 
gniazdo z ptakami ,  20 
drewnianych liści, 2 sznurki do 
mocowania elementów,  wym. 
op. 22,5 x 22,5 x 5 cm) 

22 

Garaż z drogą. 3-poziomowy 
garaż z windą oraz myjnią, 2 
autka, stacja benzynowa, 
stanowisko diagnostyczne oraz 
3 metry drogi.  wym. 80 x 90 x 
36 cm 

1 opakowanie 6 opakowań   

23 
Ładnie mówię-głoski k,g,h 1 opakowanie 6 opakowań   

24 
Ładnie mówię – głoski s,z,c,dz 1 opakowanie 6 opakowań   

25 
Ładnie mówię – głoska R 1 opakowanie 6 opakowań   

26 

Układanki przeciwieństwa-
Mała wielka mysz. Gry 
edukacyjne, które składają się 
z kartoników, na których 
namalowano pary 
przeciwieństw. Zadaniem 
uczestników zabawy jest 
odnalezienie, a później 
nazwanie ich. 54 elem. o dł. 
boku 4,5 cm (27 par),  dla 1-4 
graczy 

1 opakowanie 6 opakowań   

27 

Kocham mówić .Historyjki 
obrazkowe z tekstami 

1 opakowanie 6 opakowań   

28 
Bajki grajki „Jaś i Małgosia” 1 opakowanie 6 opakowań   

29 

Bajki grajki „Brzydkie 
kaczątko” 

1 opakowanie 6 opakowań   

30 

Stempel Wielkanocny duży 
wym. 13 x 17 cm 

1 opakowanie 6 opakowań   

31 
Domino symetria. Gra polega 
na dopasowywaniu 

1 opakowanie 6 opakowań   
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identycznych obrazków 
widocznych na kartonikach lub 
takiej samej ilości kropek.  32 
elem. o wym. 7,5 x 10,5 cm,  
dla 1-4 graczy 

32 

Drewniane stempelki- 
zwierzątka (5 szt. w zestawie: 
miś, myszka, biedronka, żaba, 
kotek) wys. 6 cm, śr. 
stempelka ok 3 cm 

1 opakowanie 6 opakowań   

33 

Skaczące czapeczki (Gra 
zręcznościowa polegająca na 
wrzucaniu czapeczek do celu 
za pomocą wyrzutni. Każdy 
kolor na planszy odpowiada 
innej ilości punktów.  12 
pionków,  4 wyrzutnie, plansza 
o wym. 24 x 24 cm,  dla 2-4 
graczy) 

1 opakowanie 6 opakowań   

34 

Lalka mała z nocnikiem (w 
zestawie: lalka z nocnikiem, 
butelką i kubkiem, która pije i 
siusia. Długość 27 cm,) 

1 komplet 6 kompletów   

35 

Tuby dźwiękowe- Kolorowe i 
lekkie tuby wydają różne 
dźwięki w zależności od ich 
długości. Uderzać możemy o 
krzesełka, podłogę, dłonie, 
tablicę. Odpowiednie do nauki 
rytmu i wygrywania melodii. 8 
szt. ,  dł. od 30 do 63 cm 

1 komplet 6 kompletów   

36 

Poznajemy sylaby otwarte- 
Każda z sylab znajduje się na 
osobnym kartoniku. Zestawy 
można wykorzystać do ćwiczeń 
kinestezji artykulacyjnej, 
doskonalenia umiejętności 
rozpoznawania, 
porównywania, odczytywania i 
różnicowania sylab oraz zabaw 
słowotwórczych.  254 karty o 
wym. 10,5 x 7,4 cm;  80 
żetonów w 4 kolorach (20 x 4)  

1 komplet 6 kompletów   

37 
Poznajemy sylaby zamknięte- 
Każda z sylab znajduje się na 

1 komplet 6 kompletów   
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osobnym kartoniku. Sylaby 
przedstawione są przy pomocy 
wielkich liter drukowanych. 
Zestawy wykorzystuje się do 
ćwiczeń kinestezji 
artykulacyjnej, doskonalenia 
umiejętności rozpoznawania, 
porównywania, odczytywania i 
różnicowania sylab oraz zabaw 
słowotwórczych.  236 kart o 
wym. 10,5 x 7,4 cm,  60 
żetonów w 3 kolorach (20 x 3)  

38 

Naśladuj albo zgaduj- Pomoc 
przeznaczona jest dla dzieci z 
obniżoną sprawnością w 
zakresie motoryki i czucia 
ułożenia narządów 
artykulacyjnych. Pomoc składa 
się z:  30 pasków z symbolami 
ćwiczeń praksji oralnej (rysunki 
umieszczone pionowo – jeden 
pod drugim) o wym. 7 x 29,5 
cm,  60 pojedynczych tafelków 
z symbolami ćwiczeń praksji 
oralnej o wym. 5,4 x 6,2 cm, 3 
pasków z 5 polami do 
uzupełnienia o wym. 7 x 29,5 
cm,  20 pojedynczych kart z 
ćwiczeniami praksji oralnej do 
naśladowania + bonus: 5 kart z 
symbolami ćwiczeń 
oddechowych w formacie A5, 
klepsydry o wys. 7 cm 

1 komplet 6 kompletów   

39 

Szlaczki na cztery pory roku- 
Kolorowe plansze z obrazkami 
nawiązującymi do tematyki 
pór roku proponują ćwiczenia 
usprawniające motorykę ręki i 
przygotowujące do 
umiejętności pisania.  40 kart 
formatu A4,  8 teczek,  4 
mazaki 

1 komplet 6 kompletów   

40 

Polska wokół symboli 
narodowych- Pomoc pomaga 
zapoznać  najmłodszych  z 
trudnym i często 
abstrakcyjnym zagadnieniem 
symboli narodowych. Pomoc 

1 komplet 6 kompletów   



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

porusza zagadnienia takie jak: 
godło, flaga, kraj, stolica 
(Gniezno, Kraków, Warszawa), 
narodowość, obywatelstwo, 
waluta obowiązująca w Polsce, 
prezydent, premier, król. 
Dołączone: karty pracy, 
plansze w formacie A3 i A4, 
zdjęcia i mapy  

41 

Korale matematyczne 1-9 
Koraliki do nauki liczenia i 
pracy z dziećmi w grupie lub 
indywidualnej.  5 kompletów 
kolorowych koralików od 1 do 
9 

1 komplet 6 kompletów   

42 

Walizka ze śniadaniem- 
Metalowa, kolorowa walizka z 
rączką zawierająca drewniane 
akcesoria do zabawy w małego 
kucharza. produkty spożywcze 
10 szt., przybory kuchenne 
wykonane z drewna i 
tworzywa sztucznego 5 szt.,  
wym. walizki 20 x 13 x 7 cm 

1 komplet 6 kompletów   

43 

Zestaw do pieczenia- 
Wykonane z drewna i filcu: 
wałek,  blacha,  3 foremki , 3 
płaty ciasta z wyciętymi 2 
piernikami,  wym. do 20 x 12 
cm 

1 komplet 6 kompletów   

44 
Maskotka żaba- długość 70 cm 1 komplet 6 kompletów   

45 

Budowa człowieka- 
miniprojektor 3 slajdy: organy 
wewnętrzne człowieka, 
szkielet i mięśnie człowieka, 
szkielet zwierzęcy, wym. 2,6 x 
5,7 x 4,8 cm 

1 komplet 6 kompletów   

46 

Baw się i poznawaj ciało 
człowieka- zawiera stetoskop o 
dł. 58 cm, 32 karty o wym. 24 x 
16 cm, 34 kartoniki o wym. 5,7 
cm 

1 komplet 6 kompletów   

47 

Policz kolorowe mrówki- 
Zestaw elementów z 
elastycznego tworzywa 

1 komplet 6 kompletów   
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sztucznego, przeznaczony do 
nauki liczenia w zakresie od 1 
do 10. Na każdym z 
elementów po jednej stronie 
znajdują się kolorowe mrówki, 
a po drugiej listek z 
odpowiadającą im liczbą.  
20 elem. o wym. od 25,5 x 1,2 
x 2,5 cm do 2,5 x 1,2 x 2,5 cm 

48 

Paluszek- Gra przeznaczona do 
celów edukacyjnych, 
wykorzystywana w terapii 
zaburzeń w sferach percepcji 
wzrokowej, motorycznej oraz 
koordynacji wzrokowo-
ruchowej,  kształcenie i rozwój 
zdolności manualnych oraz 
rozwój zmysłów, stymulację i 
koordynację pracy obu półkul 
mózgowych.  18 kart zadań,  
pojemnik z kuleczkami ,  
instrukcja 

1 komplet 6 kompletów   

49 

Kodeks dobrego zachowania w 
przedszkolu- Zawiera zestaw 
zasad „dobrego” zachowania 
się dziecka w przedszkolu oraz 
propozycje konsekwencji ich 
nieprzestrzegania.  24 
kartoniki z rysunkami o wym. 
15 x 15 cm, 24 paski z 
zasadami i konsekwencjami o 
wym. 8 x 45 cm, 3 czyste paski 
do wykorzystania przez 
nauczyciela 

1 komplet 6 kompletów   

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. 

 

 

 


