
   
 

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 11 stycznia 2018 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 
na dostawę pomocy dydaktycznych dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim w ramach projektu „Secrets of Science - tajemnice nauki” 

  

I. Zamawiający 
 

Katolicki Zespół Edukacyjny  
ul. Grabowiecka 15 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla Katolickiego Zespołu 
Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
określony jest w załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu  

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki  
− mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, 
− znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
− posiadają wiedzę i doświadczenie oraz wykażą się doświadczeniem w realizacji 

podobnych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, polegającym na wykonaniu co najmniej dwóch dostaw 
pomocy dydaktycznych o wartości co najmniej  30 000 zł brutto każda. 
 

IV. Kryteria i sposób oceny ofert 
 

Kryterium oceny ofert będzie cena – 100 %. 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymogi 
i który zaoferuje najniższą cenę.   

 
V. Warunki i termin wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie  do 4 tygodni 
od udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. Wykonawca zapewni dostawę 
przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego na własny koszt. 
 
VI.  Sposób przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty 

 
Oferty zawierające: 



   
 

− formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia do 
składania ofert, 

− szczegółowy kosztorys i specyfikację oferowanych pomocy dydaktycznych  
- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert, 

− wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 dostaw pomocy 
dydaktycznych do szkół o minimalnej wartości 30 000 zł brutto każda, wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert, 

− aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

należy składać w terminie do dnia 22.01.2018 r. godz. 10.00 w sekretariacie Katolickiego 
Zespołu Edukacyjnego, ul. Grabowiecka 15,  pokój nr 21 W przypadku przesyłania oferty 
za pośrednictwem poczty prosimy ofertę kierować na adres: „Katolicki Zespół 
Edukacyjny, ul. Grabowiecka 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski”. Oferty można 
również składać za pomocą poczty elektronicznej: kze.ostrowiec@gmail.com 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty  
do Zamawiającego). 

 
VII. Pozostałe informacje 

 
− Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania 

przyczyn przed podpisaniem umowy.  
− Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
− Pytania w sprawie zamówienia prosimy kierować na adres: kze.ostrowiec@gmail.com 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

          Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Lp. Nazwa  Opis Ilość j.m. 
1.  Miara zwijana 30 m Miara zwijana z dużą korbką umożliwiająca 

szybkie zwijanie taśmy. 30 m 10 szt. 

2.  
Przybory matematyczne 

Zestaw matematyczny w pudełku: cyrkiel, 
ołówek automatyczny z rysikami, linijka 
15cm, 2 ekierki, kątomierz. 

12 kpl 

3.  
Waga szkolna elektroniczna 

Wyświetlacz cyfrowy, zasilanie bateryjne, 
maksymalne obciążenie 500g, dokładność 
0.1g. 

2 szt. 

4.  
Waga szkolna metalowa  
2 kg z odważnikami 

Metalowa waga szkolna + zestaw dużych 
odważników (100 g. - 1 szt., 200 g. - 2 szt., 
500g - 1 szt.) + zestaw odważników w 
drewnianym pudełku - 8 szt. 

1 szt. 

5.  Program multimedialny do 
pracowni matematycznej 

Lekcjoteka Matematyka dla klasy 4-6 
 Producent: YOUNG DIGITAL PLANET 1 szt. 

6.  Model DNA Wykonany z PCV, kolorowy, wymiary 25 x 
25 x 58 cm – „Moje Bambino” 1 szt. 

7.  Mikroskop optyczny  
z kamerą 

Mikroskop Delta Optical BioLight 300  
z kamerą Delta Optical DLT-Cam Basic 2 MP 1 szt. 

8.  Mikroskop optyczny bez 
kamery Mikroskop Delta Optical Biolight 200 1 szt. 

9.  

Gra planszowa do pracowni 
przyrodniczej 

My Shopping List - wersja z rozbudowaną 
instrukcją w języku polskim oraz dodatkową 
kostką do gry. Wydawnictwo ELI 
PUBLISHING (ELI European Language 
Institute) & Wyd. ET TOI.  

2 szt. 

10.  Interaktywny program 
edukacyjny do pracowni 
przyrodniczej 

Basic facts about Great Britain and Ireland 1 szt. 

11.  

Zestaw klasowy do 
eksperymentu do pracowni 
przyrodniczej 

Zestaw klasowy do eksperymentu "FUN 
ZAUR". W zestawie: • 10 porcji proszku do 
odlewu w torebkach strunowych • 10 porcji 
gipsu modelarskiego w torebkach strunowych 
• 10 pojemników prostokątnych 750 ml z 
przykrywką • 10 miseczek 250 ml • 20 
plastikowych łyżeczek • 10 figurek dinozaura 
(różne gatunki) • 10 fartuchów 
jednorazowych • 10 podkładek papierowych • 
10 kart pracy • Zestaw nauczycielski (1 x 
porcja proszku do odlewu, 1 x porcja gipsu 
modelarskiego, 1 x pojemnik 200 ml z 
przykrywką, 1 x kubeczek 100 ml, 1 x miarka 
250 ml, 2 x drewniane mieszadełko) + 

1 kpl 



   
 

instrukcja i scenariusz zajęć. „Moje 
Bambino” 

12.  Komplet magnesów parki 
narodowe w Polsce 

Piankowe magnesy z powierzchnią wykonaną  
z lakierowanego kartonu, 24 szt., śr. 3,5 cm, 
instrukcja w komplecie. 

1 kpl 

13.  Program multimedialny do 
pracowni przyrodniczej 

Lekcjoteka Przyroda dla klasy 4-6 
Producent: YOUNG DIGITAL PLANET  1 szt. 

14.  Program multimedialny  
z jęz. angielskiego 

Didakta 1 - program multimedialny z języka 
angielskiego  1 szt. 

15.  

Kostki do konwersacji  
w języku angielskim  

Kostki - zachęty do konwersacji w j. 
angielskim; 6 różnych kostek o boku 4 cm z 
początkami zdań-pytań (36 różnych: Do you 
have a pet? What do you like to do in cold 
weather? Where would you like to travel? ...) 
na każdym boku, zachęca do samodzielnych 
wypowiedzi w języku angielskim- JANGAR. 

2 kpl 

 



   
 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 
 

     …………………………… 
(miejscowość i data) 

nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
adres do korespondencji: 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
e-mail: ……………………………………………. 
tel.: ……………………………………………….. 
fax: ……………………………………………….. 
 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Składając ofertę na: na dostawę pomocy dydaktycznych dla Katolickiego Zespołu  Edukacyjnego 

– Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego   

w Ostrowcu Świętokrzyskim ja niżej podpisany: 

 

1. Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ofertową w wysokości:  

Netto:  ……………………………………………….. 

VAT:  ……………………………………………….. 

Brutto:   ……………………………………………….. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i uznaję się za związanego 

określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. Oświadczam, że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  

3. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do 4 tygodni od daty podpisania 

umowy, przy czym dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 

 
 

................................................................. 
 podpis i pieczęć (osoba/y uprawniona/e) 

 
                                           



   
 

Załącznik nr 3 
 

          …………………………………. 
(miejscowość i data) 

 
Szczegółowy kosztorys i specyfikacja oferowanych pomocy dydaktycznych 

 

Lp. Nazwa 
Nazwa własna/model 
oferowanej pomocy 

dydaktycznej 
Opis Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

1. Miara zwijana 30 m      

2. 
Przybory matematyczne 

     

3. Waga szkolna elektroniczna      

4. Waga szkolna metalowa  
2 kg z odważnikami 

     

5. Program multimedialny do 
pracowni matematycznej 

     

6. 
Model DNA 

     

7. Mikroskop optyczny  
z kamerą 

     

8. Mikroskop optyczny bez 
kamery 

     

9. Gra planszowa do pracowni 
przyrodniczej 

     

10. Interaktywny program 
edukacyjny do pracowni 
przyrodniczej 

     



   
 

11. Zestaw klasowy do 
eksperymentu do pracowni 
przyrodniczej 

     

12. Komplet magnesów parki 
narodowe w Polsce 

     

13. Program multimedialny do 
pracowni przyrodniczej 

     

14. Program multimedialny  
z jęz. angielskiego 

     

15. Kostki do konwersacji  
w języku angielskim  

     

Łącznie:   

 
 
 

................................................................. 
          podpis i pieczęć (osoba/y uprawniona/e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Załącznik nr 4 
 

  ……………………………… 
                                                                                   (miejscowość i data) 

nazwa i adres Wykonawcy 
…………………………………………………….. 
………………….………………………………... 
adres do korespondencji: 
……………………………………………………. 
e-mail: ……………………………………………. 
tel.: ……………………………………………….. 
fax: ……………………………………………….. 

 
 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwóch dostaw pomocy dydaktycznych 
o minimalnej wartości 30 000 zł brutto każda 

 
 

Lp. Przedmiot dostawy 
 

Podmiot na rzecz, którego  
została dokonana 

(nazwa, adres) 

Data dostawy 
(miesiąc i rok zakończenia) Wartość dostawy 

1.  
    

2.  
    

…  
    

 
 

................................................................. 
 podpis i pieczęć (osoba/y uprawniona/e) 


