
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”     Wąbrzeźno, 20.03.2015 r. 

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 rozeznanie rynku zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami na  

upominki oraz stroje dla przedszkolaków związane ze spotkaniami okolicznościowymi  do 

6 punktów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Wałycz i Zieleń) i Dębowa 

Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo) 

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do 

przesłania  wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na tą dostawę.  Poniżej 

zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania. 

CPV:  

18530000-3 Prezenty i nagrody, 

37524100-8 Gry edukacyjne, 

37520000-9 Zabawki, 

37523000-0 Puzzle, 

37525000-4 Balony i piłki do zabawy 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 

Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na temat kosztów 

związanych z dostawą wyposażenia przedszkola. 

 W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie: 

Wartości brutto poszczególnych elementów i łącznej, warunków dostawy, terminu dostawy od 

dokonania zamówienia.  

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

zgodne z obowiązującymi normami. 

 Cena 

Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia tj. m. in. dostarczenia 
zamówienia do biura projektu Myśliwiec 3; 87-200 Wąbrzeźno. 

Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z 

ustawą.  

Oferty cenowe z dokumentami należy składać z adnotacją „Oferta na dostarczenie 

upominków do punktów przedszkolnych” w terminie do dnia  26 marca 2015 r.  

- osobiście w biurze projektu Stowarzyszenia „Nasza Gmina” Myśliwiec 3, 87-200 Wąbrzeźno  

- pocztą na adres Stowarzyszenie „Nasza Gmina” ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że złożonych ofert nie zwracamy. 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Przedmiot rozeznania: 

Upominki oraz stroje dla przedszkolaków związane ze spotkaniami okolicznościowymi  (np. Dzień 

Dziecka, zakończenie roku przedszkolnego,  Wielkanoc,) dla 6 punktów przedszkolnych w ramach 

projektu „Promyczek” 

Lp. Parametry specyficzne Na 1 punkt 

przedszkolny 

Na 6 punktów 

przedszkolnych 

1 Plastusiowy pamiętnik- książka 15 sztuk 90 sztuk 

2 Dyplom ukończenia przedszkola 15 sztuk 90 sztuk 

3 Dyplom pasowania na przedszkolaka 15 sztuk 90 sztuk 

4 Balony 100 sztuk, średnica ok 20 cm 1 komplet 6 kompletów 

5 

Gdzie jest żabka? Ilustracje na planszach i kartoniki 

z obrazkami np. Mikołaj, urodziny. 6 plansz 

wymiary ok. 22x15 cm i 36 obrazków wymiary ok 

7x7 cm  

1 zestaw 6 zestawów 

6 Malowanki układanki- dwa kolorowe i dwa czarno-

białe obrazki do kolorowania.  

15 sztuk 90 sztuk 

7 

Blejtramy z rysunkami do pomalowania farbami. Z 

lnianego płótna naciągnięte na drewnianą ramę z 

listew wymiary 13x 1,5x 13 cm  

15 sztuk 90 sztuk 

8 Bańki mydlane  15 sztuk 90 sztuk 

9 

Opaska odblaskowa- Opaska samozaciskowa 
wykonana jest z folii mikro-pryzmatycznej, 
samozaciskowa 3 x 33 cm 

15 sztuk 90 sztuk 

10 Drewniany kalejdoskop w formie wieżyczki.  

(śr. 4,3 cm;  wys. 7 cm) 

15 sztuk 90 sztuk 

11 Znaczki do samodzielnego wykonania (24 szt. o śr. 
6,4 cm; 48 papierowych wkładek do znaczków) 

1 komplet 6 kompletów 

12 

Guziki matematyczne (110 szt.; 5 kolorów; śr. 40 mm; 
6 sznureczków o dł. 75 cm;  2 sznurki zakończone 
klockami o dł. 57 cm) 

2 komplety 12 kompletów 

13 Mozaika ceramiczna duża (70 szt.; wym. 20 x 20 mm; 
200 g) 

2 komplety 12 kompletów 

14 Obręcze cyrkowe (2 szt.; śr. 24 cm) 2 komplety 12 kompletów 

15 

Drewniane mikado- Drewniany zestaw patyczków 
mikado do gry rozwijającej koncentrację i zręczność. 42 
patyczki w różnych kolorach; drewniany pierścień do 
patyczków;  kostka do gry 

15 kompletów 90 kompletów 

16 

Encyklopedia dla malucha- Quiz zawiera zagadki o 
przedmiotach i zjawiska z codziennego życia człowieka. 
Zawartość: 100 dwustronnych kart z zagadkami-
wierszykami; 6 pionków; kostka; plansza 

15 kompletów 90 kompletów 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Dane dotyczące Wykonawcy:                        …………………….., ……………………. 

Imię i Nazwisko: ……………………………. 

Adres: …………………………………………… 

Nr tel.: …………………………………………. 

e-mail: …………………………………………..        

    

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” 

ul. Mickiewicza 21 

87-200 Wąbrzeźno 

 

FORMULARZ OFERTOWY NA UPOMINKI ORAZ STROJE DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

ZWIĄZANE ZE SPOTKANIAMI OKOLICZNOŚCIOWYMI  DO 6 PUNKTÓW 

PRZEDSZKOLNYCH 

 

Oferuję: upominki oraz stroje dla przedszkolaków związane ze spotkaniami okolicznościowymi  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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Przedmiot rozeznania: 

Upominki oraz stroje dla przedszkolaków związane ze spotkaniami okolicznościowymi  (np. Dzień 

Dziecka, zakończenie roku przedszkolnego, Wielkanoc) dla 6 punktów przedszkolnych w ramach 

projektu „Promyczek” 

Lp. Parametry specyficzne Na 1 punkt 

przedszkolny 

Cena brutto na 1 

p. przedszkolny 

Cena brutto na 6 

p. przedszkolnych 

1 Plastusiowy pamiętnik- książka 15 sztuk   

2 Dyplom ukończenia przedszkola 15 sztuk   

3 Dyplom pasowania na 

przedszkolaka 

15 sztuk   

4 Balony 100 sztuk, średnica ok 20 

cm 

1 komplet   

5 

Gdzie jest żabka? Ilustracje na 

planszach i kartoniki z obrazkami 

np. Mikołaj, urodziny. 6 plansz 

wymiary ok. 22x15 cm i 36 

obrazków wymiary ok 7x7 cm  

1 zestaw   

6 

Malowanki układanki- dwa 

kolorowe i dwa czarno-białe 

obrazki do kolorowania.  

15 sztuk   

7 

Blejtramy z rysunkami do 

pomalowania farbami. Z lnianego 

płótna naciągnięte na drewnianą 

ramę z listew wymiary 13x 1,5x 

13 cm  

15 sztuk   

8 Bańki mydlane  15 sztuk   

9 

Opaska odblaskowa- Opaska 
samozaciskowa wykonana jest z folii 
mikro-pryzmatycznej, 
samozaciskowa 3 x 33 cm 

15 sztuk   

10 

Drewniany kalejdoskop w formie 

wieżyczki.  

(śr. 4,3 cm;  wys. 7 cm) 

15 sztuk   

11 

Znaczki do samodzielnego 

wykonania (24 szt. o śr. 6,4 cm; 48 
papierowych wkładek do znaczków) 

1 komplet   

12 

Guziki matematyczne (110 szt.; 5 
kolorów; śr. 40 mm; 6 sznureczków o 
dł. 75 cm;  2 sznurki zakończone 
klockami o dł. 57 cm) 

2 komplety   

13 Mozaika ceramiczna duża (70 szt.; 
wym. 20 x 20 mm; 200 g) 

2 komplety   
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14 Obręcze cyrkowe (2 szt.; śr. 24 
cm) 

2 komplety   

15 

Drewniane mikado- Drewniany 
zestaw patyczków mikado do gry 
rozwijającej koncentrację i 
zręczność. 42 patyczki w różnych 
kolorach; drewniany pierścień do 
patyczków;  kostka do gry 

15 kompletów   

16 

Encyklopedia dla malucha- Quiz 
zawiera zagadki o przedmiotach i 
zjawiska z codziennego życia 
człowieka. Zawartość: 100 
dwustronnych kart z zagadkami-
wierszykami; 6 pionków; kostka; 
plansza 

15 kompletów   

 Razem    
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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. 

 

 

 

 

 

 


