Zapytanie ofertowe nr 3
dotyczące wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne
na zadanie pn.
„Wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne”
w ramach projektu pn. „Przedszkole na równy start – Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek –
utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2019 – 31.07.2020

W związku z realizacją przedmiotowego Projektu Beneficjent zaprasza do składania ofert
cenowych w przedmiocie, o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zielona Góra, 06.08.2019r.
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1.

Nazwa i adres Zamawiającego/Beneficjenta:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne, ul. Lilii Wendy 8, 65-342 Zielona Góra, NIP:
9730862635, REGON: 080093769, http://salomon.edu.pl/, tel. 602770946

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Podstawa prawna – określenie trybu zamówienia:
Zgodnie z procedurą rozeznania rynku, określoną w „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017 r. Beneficjent nie jest zobowiązany do
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Celem niniejszego zapytania ofertowego jest zbadanie ceny rynkowej dot.
przedmiotu, o którym mowa w niniejszym opisie.
Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty (zawarcia umowy) w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało skierowanie do 3 potencjalnych Wykonawców.
Zamówienie może zostać udzielone oferentowi, który złoży ofertę w odpowiedzi na
niniejsze zapytanie ofertowe, ale jednocześnie nie stanowi zobowiązania
Beneficjenta do wyboru której którejkolwiek z ofert.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
39162100-6
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne
nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego opisanych zgodnie z poniższą
specyfikacją.

Lp.
I
1.

Nazwa
Ilość szt.
Opis przedmiotu zamówienia
Zestaw pomocy dydaktycznych w zakresie - doświadczenia sensoryczne poznawanie języka
Układanka - małe, duże,
dwuznaki, cyfry
Tablica do ćwiczeń dużej
motoryki
Figury do rozróżniania
kształtów - zestaw
Podkładka do kredek

1

1

Sensoryczne poznawanie liter i cyfr – szorstki
materiał.
Tablica do ćwiczeń dużej motoryki – gładka,
linie/kratka.
Figury geometryczne drewniane małe.

3

Podkładka do kredek – wykonane z drewna.

5.

Kolorowe pudełeczka na
kredki

Komplet –
11 szt.

Pudełka do segregacji kolorów.

6.

Metalowe wstawki

1 Komplet

Metalowe ramki do ćwiczeń prawidłowego napięcia
mięśniowego ręki. Komplet 10 figur.

7.

Podkładka

komplet

Podkładka do wstawek do ćwiczeń prawidłowego

2.
3.
4.

2

2

8.
9.
10.
II
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

napięcia mięśniowego ręki. Element uzupełniający do
pracy ze wstawkami.
Taca z kolorowym dnem,
1
Taca z kolorowym dnem, przykrywka, piasek –
przykrywka, piasek
materiał do ćwiczeń grafo – motorycznych na piasku.
Pudełko na karty 7x7
30
Pudełka do segregacji kat fonetycznych krótkich
Kolorowe trójkąty
1
Gra wzbogacająca słownictwo dziecka
Zestaw pomocy dydaktycznych w zakresie - życie codzienne poznawanie za pomocą doświadczenia
Dywaniki
25
Dywaniki do wyznaczania ograniczonej przestrzeni
pracy w kształcie prostokąta
Drewniane tace do
10
Tace do segregacji i ekspozycji pomocy do ćwiczenia
prezentacji pomocy
małej motoryki
Spinacze do bielizny
2 komplety Ćwiczenie chwytu trójpalczastego - pomoc
Koszyczki
5
Do porządkowania materiału do ćwiczeń małej
motoryki
Szczypce
10
Pomoc do ćwiczeń małej motoryki
Miseczki do przekładania
2
Uzupełnienie do szczypiec - metalowe
Pipeta
25
Do ćwiczenia chwytu trójpalczastego
Dzbanki na wodę
5
Dzbanki metalowe do przenoszenia wody, do
ćwiczeń wspierających prawidłową rotacje
nadgarstka
Wiaderko małe
2
Uzupełnienie do ćwiczeń z hydroterapii
Korek do dziurkowania
2
Ćwiczenie umiejętności podążania po śladzie
Klej
2 litry
Klej dostosowany do pracy z dziećmi do zajęć
plastycznych
Dzbanek szklany
3
Dzbanek o poj. 0,2 - 0,25l
Ściereczka z mikrofibry
10
Ściereczka - wymiar standardowy, w kolorach –
kompletó
pomarańczowy, niebieski, zielony, czerwony, żółty
w
Miska mała metalowa
3
Miski do ćwiczenia pełnej rotacji w stawie łokciowym
i nadgarstka, ćw. Prawidłowego napięcia
mięśniowego wielkość 0.5l
Gąbka z celulozy
5
Materiał naturalny, do ćw. hydroterapii
Śrubki i nakrętki - komplet
1 komplet
Kształtowanie umiejętności odkręcania i zakręcania
przedmiotów
Kłódka różnych rozmiarów 1komplet
Do wykonywania pełnych precyzyjnych ruchów
komplet
nadgarstka i pracy małych grup mięśniowych reki
Ramki : guziki, kokardki,
1 komplet
Ramki napięciowe do nauki odpinania i zapinania
zatrzaski, zamek, sprzączki,
różnych rodzajów zapięć.
rzepy - komplet
Stojak na ramki
1
Stojak do porządkowania otoczenia w Sali (do ramek)
Igły do haftowania
5 szt
Do utrwalania wcześniej zdobytych umiejętności, igła
z dużym oczkiem i z tępą końcówką
Pojemnik do szycia niciarka
1
Drewniany pojemnik z przegródkami do
porządkowania materiałów do nauki szycia.
Lustro stojące
1
Lustro z możliwością montażu na ścianie, o
wymiarach nie mniejszych niż 40x120cm
Deski małe drewniane do
krojenia
Miska czerwona
Miska zółta
Miska niebieska
Suszarka do bielizny

5
1
1
1
1

Deski do krojenia wykonane z drewna bambusowego
do pomocy w przygotowaniu przekąsek
Miska o poj.7l do ćwiczeń dużej motoryki
Miska o poj.7l do ćwiczeń dużej motoryki
Miska o poj.7l do ćwiczeń dużej motoryki
Mała dostosowana do wysokości dzieci
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38.

przedszkolnych, metalowa
Zestaw 10 koralików drewnianych i sznurka do
nawlekania
Zestaw nici i sznurków – uzupełnienie zestawu do
szycia
Tacka, szczotka do pastowania, pasta do butów i
ściereczki do polerowania
Miska o poj. 7 l
Uzupełnienie do szczypiec
Ściągaczka + spryskiwacz, mata i ręcznik
Zestaw miniaturowych pomocy do sprzątania
Szufelka i zmiotka

1 zestaw

39.

Korale do nawlekania –
zestaw
Zestaw nici i sznurków

40.

Zestaw do czyszczenia butów

1

41.
42.
43.
44.
45.

Miska biała
2
Pompony do sortowania
3
Zestaw do mycia szyb
1
Mały mop - komplet
1
Mała miotła - Zmiotka do
1
podłogi
Zmiotka do stołu
1
Szufelka i zmiotka
Konewka
1
Mała metalowa konewka
Zestaw małych pudełek do
6
Plastikowe, przezroczyste pojemniki z przykrywką
porządkowania z przykrywą –
11l
Zestaw średnich pudełek do
6
Plastikowe, przezroczyste pojemniki z przykrywką
porządkowania z przykrywą –
65l
Zestaw dużych pudełek do
6
Plastikowe, przezroczyste pojemniki z przykrywką
porządkowania z przykrywą –
130l
Kosz na śmieci
1
Plastikowy kosz na śmieci
Pomoce dydaktyczne doskonalące małą motorykę i pobudzające do tworzenia małych form
plastycznych
Formy ukształtowania terenu
1
plastikowe formy do wypełniania
Globus szorstki
1
rozróżnianie przez dziecko powierzchni i faktur, kula
z podstawką z wyszczególnionymi szorstkimi
powierzchniami
Globus kolorowy
1
rozróżnianie przez dziecko powierzchni i kształtów, ,
kula z podstawką z wyszczególnionymi kolorowymi
częściami
Materiały dydaktyczne 11
Woda, ziemia, powietrze- materiał do rozróżniania
komplet
faktur- rozwijanie czucia głębokiego dziecka z
dysfunkcjami, ćwiczenia językowe, 3 pojemniki i
karty wzbogacające słownictwo
Materiały dydaktyczne 2
1
Oceany, kontynenty, atmosfera – materiał do
komplet
ćwiczeń językowych, rozwój słownictwa,
wzbogacających słownictwo dziecka, ćwiczenia
języka – karty wzbogacające słownictwo, sortowanie
i kategoryzowanie
Karty językowe
1
czytanie globalne wyrazów, dopasowywanie obrazka
do napisu Karty 14 cm x 14 cm, tematyczny zestaw
10 kart trójdzielnych do dopasowywania obrazka do
napisu
Zestaw układanek do pracy z
4
Układanka 1 – materiał do rozwoju mowy dziecka, do
dziećmi
zajęć tematycznych, realizacja Dnia Ziemi w
przedszkolu, drewniana makieta z 8 wkładami
Układanka 2 – ćwiczenia małej motoryki, koordynacji
wzrokowo- ruchowej, realizacja tematu dotyczącego
własnego miejsca zamieszkania dziecka, kraju, w
którym mieszka, drewniana makieta z kartą

46.
47.
48.

49.

50.

51.
III.
52.
53.

54.

55.

56.

57.

58.

1 zestawy

4

59.

Lupa

1

60.

Pojemnik

1

61.

Zestawy figurek do zajęć
dydaktycznych

4

62.

Zestawy puzzli dydaktycznych

4

kontrolną, z 16 kolorowymi wkładami różnych
kształatów
Układanka 3 - Nazywanie zwierząt- rozwijanie
zakresu słownictwa dziecka, mówienia na dany
temat, wzbogacanie słownictwa, odpowiadanie na
pytanie Co to? Kto to? , mata i zestaw miniaturowych
figurek w kształcie zwierząt
Układanki 4 - możliwość wypowiadania się na dany
temat, ćwiczenia doskonalące koordynację
wzrokowo-ruchową, zaciekawienie dzieci
otaczającym je światem realizacja zajęć
tematycznych dotyczących dbania o zwierzęta i ich
wpływ na nasze życie, wieloelementowa układanka
do rozróżniania i nazywania części zwierząt
materiał do zajęć np. prowadzenie różnego rodzaju
obserwacji w powiększeniu
Plastikowy pojemnik z nakładką powiększoną,
materiał do gromadzenia skarbów dzieci, - rozwijanie
mowy dziecka, wypowiadanie się na dany temat
Figurki 1 - materiał do rozwijania słownictwa dziecka,
nazywanie konkretnych części ciała, wzbogacanie
słownictwa dziecka,- precyzyjne wypowiadanie się na
temat funkcjonowania własnego ciała, miniaturowe
części ciała
Figurki 2 - materiał do rozwijania słownictwa dziecka,
ćwiczenia uatrakcyjniające zajęcia językowe,
wypowiadanie się dzieci na konkretny temat,
materiał do manipulowania przez dziecko, figurki do
kategoryzowania
Figurki 3 - materiał do manipulowania, rozwijanie
mowy dziecka, wypowiadanie się na dany temat,
zaciekawienie dziecka światem zwierząt, zestaw
figurek czaszek zwierząt
Figurki 4– ćwiczenia wg wzoru rozwijające zakres
słownictwa dzieci, pobudzenie dzieci do
wypowiadania się na dany temat, zestaw kart w 3
poziomach trudności
Puzzle 1 – 4 układanki rozwijające koordynację
wzrokowo – ruchową, drewniane puzzle
wieloelementowe różniące się poziomem trudności
Puzzle 2 – rozwijanie koordynacji wzrokoworuchowej, ćwiczenia językowe, wypowiadanie się
dziecka na dany temat, Wieloelementowe drewniane
układanki zwierząt – koń, żaba, ptak, Żółw, ryba
Puzzle 3 - rozwijanie koordynacji wzrokowo –
ruchowej, obserwacja wzrostu fasoli, manipulowanie
materiałem, ćwiczenia koordynacji oko-ręka,
wypowiadanie się na dany temat, układanka
drewniana
Puzzle 4 - w pudełku ćwiczenia manualne, skupienie
się na wykonywanym działaniu, pomoc do wyciszenia
się emocjonalnego dziecka z dysfunkcją, drewniane
układanki w kształcie drzewa, liścia i kwiatu
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IV.
63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.

76.
77.
78.

Pomoce dydaktyczne do działań konstrukcyjnych w tym gry i klocki dydaktyczne
Gra dydaktyczna
1
Czerwono-niebieskie belki - kolorowe patyki, 10 el.
Zestaw drewnianych belek w różnych rozmiarach od
10 do 100cm
Gra dydaktyczna
1
Dopasowywanka - Wrzeciona – układanie wrzecion
wg wzoru, układanie przestrzennie, drewniany
pojemnik z przegródkami do segregowania
liczmanów
Gra dydaktyczna
1
Żetony - tworzenie możliwości pracy w małych
grupach- integracja dzieci, nauka współpracy,
rozkładania czerwonych pionków wg wzoru, 10
drewnianych cyfr od 1 do 10 i 45 żetonów
Mata + Gra w dziewięć perły - 1
materiał do pracy w małych grupach- 3 kolorowa
zestaw
mata, tacka z: 9 pojedynczych koralików, 9 x 10
elementowy zbiór koralików, 9 x 100el. Zbiór
koralików, 1 x 1000el. Zbiór koralików
Gra dydaktyczna „Taca
1
taca służąca do prezentacji w ciekawy sposób
prezentacji” + karty
różnego rodzaju symboli, drewniana z 1 x 1 koralik, 1
x 10el. Zbiór koralików 1x 100el. Zbiór koralików i 1 x
1000el. Zbiór koralików, 4 drewniane karty z
podpisami
Gra dydaktyczna w „bank” +
1
Cały bank drewniane tysiące i setki 35x45=1575,00zł,
mata
15x45=675,00zł, 5x45=225, 1x45=45,00zł tworzenie
konstrukcji przestrzennej wg zasady małe na
początku duże na końcu, nauka wytrwałości i
doprowadzenie pracy do końca, rozwijanie
umiejętności dbania o porządek, wykorzystanie
przestrzeni do zabawy +Mata do banku
Drewniane karty duże 1
Duży Zestaw 45 kart reprezentujących jednostki,
zestaw
dziesiątki i setki
Małe drewniane karty 2
Mały Zestaw 45 kart reprezentujących jednostki,
zestaw
dziesiątki i setki
Tablice Seguin
1
Drewniane Tablice Seguin
pudełka z perłami do tablicy
2
Pudełko drewniane + kolorowe i złote koraliki
Seguin
Układanka Perły 1-9 1
koraliki do układania, manipulowania,
porównywania, zestaw 9 złotych koralików
Układanka Taca trójkąt
1
kolorowe koraliki, układanie piramidy za pomocą
koralików, stosując zasadę najmniejszy na górze
największy na dole, zestaw 9 kolorowych koralików
Gra w znaczki
1
tworzenie samodzielne wzorów przestrzennych,
pomoc urozmaicająca działania dziecka w
przedszkolu, za pomocą zielonych, niebieskich i
czerwonych klocków tworzy konstrukcje wg
określonych wcześniej zasad, drewniane pudełko z
drewnianymi symbolami liczb
Układanka koralikowe patyki
1
Zestaw złotych koralikowych patyków połączonych w
2 zbiory 100 i 1000elementowe
Układanka Wąż czerwony
1
ćw. Koordynacji wzrokowo- ruchowej, ćw.
wyciszające, 3 drewniane pudełka z koralikami
Układanki wg wzoru
4
Układanki wg wzoru cz.1 - rozwijanie umiejętności
planowania przestrzennego, drewniana tablica do
układania czerwonych i niebieskich listewek
Układanki wg wzoru cz.2 - rozwijanie umiejętności

6

79.

Układanka Wąż zielony

1

80.

Układanka kolorowe
koralikowe patyki

3

81.

Układanka

1

82.

V.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.

planowania przestrzennego, planowanie miejsca, ćw.
Wyciszające, drewniana tablica do układania
czerwonych, niebieskich i drewnianych listewek
Układanki wg wzoru cz.3 - rozwijanie umiejętności
planowania przestrzennego, planowanie miejsca, ćw.
wyciszające, rozwijające myślenie- przyczynowo –
skutkowe, drewniana tablica z pudełkiem
czerwonymi koralikami
Układanki wg wzoru cz.4 - rozwijanie umiejętności
planowania przestrzennego, planowanie miejsca, ćw.
wyciszające, rozwijające myślenie- przyczynowo –
skutkowe, drewniana tablica z pudełkiem z
zielonymikoralikami i pionkami
rozwijanie umiejętności planowania przestrzennego,
planowanie miejsca, układanie wg wzoru, ćw.
Koordynacji wzrokowo- ruchowej, ćw. wyciszające,
skupienie się na wykonywanej pracy, ćw.
Porządkowe, 4 drewniane pudełka z koralikami
zestaw kolorowych koralikowych pomocy – pudełko
dekonomiczne

Układanka - ćwiczenia manualne, planowanie
przestrzenne, rozwijanie kreatywności i pracy w
małych grupach, zestaw niebieskich figur
dwustronnych w pudełku
Układanka
1
Układanka - pierwsze zetknięcie się dziecka z
pojęciem zegar, tarcza, wskazówki, nauka pełnych
godzin, manipulowanie ruchomymi częściami
układanki składanie i rozkładanie zegara
Pomoce dydaktyczne - ćwiczenia sensoryczne /korekcyjne
Bloki z cylindrami
komplet
4 Zestawy 10el. Bloków do segregowania i
kategoryzowania
Szafki do cylindrów
1
drewniana
Różowa wieża z podstawą
1
Zestaw 10 sześcianów w kolorze różowym
Brązowe schody
1
Drewniane, prostopadłościany w kolorze brązowym
Czerwone belki
1
Zestaw 10 drewnianych belek od 10 do 100cm
Stojak do belek
1
Stojak do belek
Kolorowe walce
1
4 drewniane pudełka w 4 kolorach z zestawem 10
walców
Kolorowe tabliczki 1, 2, 3, 4
1
Zestaw 4 drewnianych pudełek z drewnianymi
tabliczkami
Układanka Taca podstawowa
1
Układanka drewniana z wkładkami w kształcie koło,
+ karty
trójkąt, kwadrat z+ karty z 3 poziomami trudności
Układanka klocki
1
budowanie przestrzenne wg wzorów, tworzenie
własnych budowli, rozwijanie kreatywności dzieci,
manipulowanie klockami trójkątnymi – komoda z
drewnianymi klockami
Zestawy klocków
3
Zestaw drewnianych klocków do rozwijania
wyobraźni przestrzennej
Tęczowa mozaika logiczna
1
układanie mozaiki wg wzoru i tworzenie własnych
budowli przestrzennych, zestaw kwadratów, 100el.
zestaw kwadratowych i prostokątnych elementów do
układania kolorystycznej mozaiki
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95.

Tajemnicze klocki

1

96.
97.

Łuk rzymski
Logiczne układanki
trójwymiarowe poz.1 Logiczne układanki
trójwymiarowe poz.2
Szorstkie tabliczki pary

1
1

98.

100. Szorstkie gradacja

1

101. Pudełko tkaniny - zestaw

1

102. Tabliczki baryczne- zestaw

1

103. Cylindry naciskowe - zestaw
104. Tabliczki termiczne- zestaw
105. Woreczki bryły - zestaw

1
1
1

106. Buteleczki smakowe - zestaw
107. Puszki zapachowe - zestaw
108. Puszki szmerowe - zestaw

1
1
1

109. Zestaw do masażu z
koszyczkiem
110. Dzwonki chromatyczne
Montessori -

1

Układanka 27 elementowa Drewniane sześcienne
puzzle logiczne
Zestaw 10el. Par tabliczek o różnym poziomie
szorstkości
Zestaw 3 tabliczek do odkrywania poziomu
szorstkości
Zestaw par jednakowo fakturowo tkanin w tym
samym kolorze
Zestaw 3 pudełek z drewnianymi tabliczkami o różnej
wadze
12el zbiór cylindrów naciskowych
10el. Zestaw 5 par tabliczek o tej samej temperaturze
Zestaw 2 woreczków z miniaturowymi drewnianymi
10 bryłami
Zestaw 8 buteleczek z pipetą i drewniana podstawką
Zestaw 8 słoiczków
Zestaw 2 pudełek z 6 cylindrami do parowania takich
samych dźwięków
Koszyczek z 4 masażerami

1

13 par dzwonków

99.

1

rozpoznawanie kształtów za pomocą dotyku,
opisywanie przedmiotu bez jego pokazywania,
zagadki dotykowe (to co trzymam w ręku…. )
budowanie z klocków domków, zestaw 10 el.
Niebieskich brył
Zestaw drewnianych klocków konstrukcyjnych
Układanka 8el. Drewniane sześcienne puzzle logiczne

1

4. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.08.2019 r.
5. Miejsce i termin składania ofert.
5.1.

5.2.
5.3.

Oferty/odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe proszę składać do dnia
09.08.2019 r. w jeden z poniższych sposobów:
a) drogą pocztową lub osobiście na adres Beneficjenta w zamkniętej kopercie z
dopiskiem Rozeznanie rynku – „Wyposażenie przedszkola w pomoce
dydaktyczne – zapytanie ofertowe nr 3”
b) drogą elektroniczną na adres m.milczarek@salomon.edu.pl
Wyceny powinny być ważne do dnia 31.12.2019.
Za termin dostarczenia odpowiedzi rozumie się termin jej wpływu do siedziby
Beneficjenta lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazanej w pkt 5.1.
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5.4.

W razie wątpliwości co do treści niniejszego zapytania ofertowego osobą do
kontaktu
jest
Magdalena
Milczarek,
tel.
660786709,
e-mail
m.milczarek@salomon.edu.pl.

6. Zawartość oferty:
6.1. Cenę oferty należy podać zgodnie z treścią Załącznika Nr 1.
6.2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
6.3. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty
wykonania zamówienia opisanego zgodnie z treścią niniejszego zapytania
ofertowego.
7. Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Edukacyjne
• administrator umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@salomon.edu.pl za
pomocą telefonu: 683207777 drogą pocztową: ul. Lilii Wenedy 8, 65-342 Zielona Góra
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z zapytaniem ofertowym nr 1 mającym na celu rozeznanie rynku na
Adaptację pomieszczeń na potrzeby Niepublicznego Przedszkola Salomonek na rzecz
Beneficjenta Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne oraz ewentualnym
udzieleniem przedmiotowego zamówienia.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, lub dłuższym,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
o prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO:
o prawo do usunięcia danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Załącznik Nr 1

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3
Wyposażenie w pomoce dydaktyczne Niepublicznego Przedszkola Salomonek

1.

Informacje o Oferencie:

Imię i nazwisko Oferenta
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail
Nr NIP, REGON
2.

3.

4.

5.

6.

Oświadczam/y, iż zapoznałem/zapoznaliśmy się z niniejszym zapytaniem
ofertowym i akceptuję/akceptujemy warunki realizacji zamówienia w nim określone,
które stanowią podstawę niniejszej oferty.
Oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonywania wymaganej
przedmiotem zamówienia działalności, posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponuję/my potencjałem technicznym oraz znajduję/my się w sytuacji finansowej
i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczam/my, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (W przypadku gdy wykonawca
nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia, np. poprzez jego wykreślenie)
Oświadczam/y, że w razie wybrania mojej/naszej oferty
zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach
określonych w mniejszym zapytaniu ofertowym.
Uczestnicząc w niniejszej procedurze rozeznania rynku składam/y ofertę na
wykonanie zamówienia i oferuję/oferujemy realizację niniejszego zamówienia zgodnie
z poniższym:
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Lp.

Ilość
Opis przedmiotu
Wartość Wartość Wartość
szt.
zamówienia
netto
VAT
brutto
Zestaw pomocy dydaktycznych w zakresie - doświadczenia sensoryczne poznawanie
języka
Układanka 1
Sensoryczne
małe, duże,
poznawanie liter i cyfr
dwuznaki,
– szorstki materiał.
cyfry
Tablica do
2
Tablica do ćwiczeń
ćwiczeń dużej
dużej motoryki –
motoryki
gładka, linie/kratka.
Figury do
1
Figury geometryczne
rozróżniania
drewniane małe.
kształtów zestaw
Podkładka do
3
Podkładka do kredek –
kredek
wykonane z drewna.
Kolorowe
Komplet –
Pudełka do segregacji
pudełeczka na 11 szt.
kolorów.
kredki
Metalowe
1 Komplet
Metalowe ramki do
wstawki
ćwiczeń prawidłowego
napięcia mięśniowego
ręki. Komplet 10 figur.
Podkładka
komplet
Podkładka do wstawek
do ćwiczeń
prawidłowego napięcia
mięśniowego ręki.
Element uzupełniający
do pracy ze
wstawkami.
Taca z
1
Taca z kolorowym
kolorowym
dnem, przykrywka,
dnem,
piasek – materiał do
przykrywka,
ćwiczeń grafo –
piasek
motorycznych na
piasku.
Pudełko na
30
Pudełka do segregacji
karty 7x7
kat fonetycznych
krótkich
Kolorowe
1
Gra wzbogacająca
trójkąty
słownictwo dziecka
Zestaw pomocy dydaktycznych w zakresie - życie codzienne poznawanie za pomocą
doświadczenia
Dywaniki
25
Dywaniki do
wyznaczania
ograniczonej
przestrzeni pracy w
kształcie prostokąta
Nazwa

I
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
II
11.

11

12.

Drewniane
tace do
prezentacji
pomocy
Spinacze do
bielizny

10

14.

Koszyczki

5

15.

Szczypce

10

16.

Miseczki do
przekładania
Pipeta

2

18.

Dzbanki na
wodę

5

19.

Wiaderko
małe
Korek do
dziurkowania
Klej

2

Dzbanek
szklany
Ściereczka z
mikrofibry

3

24.

Miska mała
metalowa

3

25.

Gąbka z
celulozy
Śrubki i
nakrętki komplet

5

Kłódka
różnych
rozmiarów komplet

1komplet

13.

17.

20.
21.

22.
23.

26.

27.

2 komplety

25

2
2 litry

10
kompletó
w

1 komplet

Tace do segregacji i
ekspozycji pomocy do
ćwiczenia małej
motoryki
Ćwiczenie chwytu
trójpalczastego pomoc
Do porządkowania
materiału do ćwiczeń
małej motoryki
Pomoc do ćwiczeń
małej motoryki
Uzupełnienie do
szczypiec - metalowe
Do ćwiczenia chwytu
trójpalczastego
Dzbanki metalowe do
przenoszenia wody, do
ćwiczeń wspierających
prawidłową rotacje
nadgarstka
Uzupełnienie do
ćwiczeń z hydroterapii
Ćwiczenie umiejętności
podążania po śladzie
Klej dostosowany do
pracy z dziećmi do
zajęć plastycznych
Dzbanek o poj. 0,2 0,25l
Ściereczka - wymiar
standardowy, w
kolorach –
pomarańczowy,
niebieski, zielony,
czerwony, żółty
Miski do ćwiczenia
pełnej rotacji w stawie
łokciowym i
nadgarstka, ćw.
Prawidłowego napięcia
mięśniowego wielkość
0.5l
Materiał naturalny, do
ćw. hydroterapii
Kształtowanie
umiejętności
odkręcania i zakręcania
przedmiotów
Do wykonywania
pełnych precyzyjnych
ruchów nadgarstka i
pracy małych grup
mięśniowych reki
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28.

Ramki : guziki,
kokardki,
zatrzaski,
zamek,
sprzączki,
rzepy komplet
Stojak na
ramki

1 komplet

Ramki napięciowe do
nauki odpinania i
zapinania różnych
rodzajów zapięć.

1

30.

Igły do
haftowania

5 szt

31.

Pojemnik do
szycia niciarka

1

32.

Lustro stojące

1

Stojak do
porządkowania
otoczenia w Sali (do
ramek)
Do utrwalania
wcześniej zdobytych
umiejętności, igła z
dużym oczkiem i z tępą
końcówką
Drewniany pojemnik z
przegródkami do
porządkowania
materiałów do nauki
szycia.
Lustro z możliwością
montażu na ścianie, o
wymiarach nie
mniejszych niż
40x120cm

33.

Deski małe
drewniane do
krojenia

5

34.

Miska
czerwona
Miska zółta

1

Miska
niebieska
Suszarka do
bielizny

1

Korale do
nawlekania –
zestaw
Zestaw nici i
sznurków

1 zestaw

40.

Zestaw do
czyszczenia
butów

1

41.

Miska biała

2

29.

35.
36.
37.

38.

39.

1

1

1 zestawy

Deski do krojenia
wykonane z drewna
bambusowego do
pomocy w
przygotowaniu
przekąsek
Miska o poj.7l do
ćwiczeń dużej motoryki
Miska o poj.7l do
ćwiczeń dużej motoryki
Miska o poj.7l do
ćwiczeń dużej motoryki
Mała dostosowana do
wysokości dzieci
przedszkolnych,
metalowa
Zestaw 10 koralików
drewnianych i sznurka
do nawlekania
Zestaw nici i sznurków
– uzupełnienie zestawu
do szycia
Tacka, szczotka do
pastowania, pasta do
butów i ściereczki do
polerowania
Miska o poj. 7 l
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42.
43.

44.
45.

46.
47.
48.

49.

50.

51.
III.
52.

53.

54.

55.

Pompony do
sortowania
Zestaw do
mycia szyb

3

1

Uzupełnienie do
szczypiec
Ściągaczka +
spryskiwacz, mata i
ręcznik
Zestaw miniaturowych
pomocy do sprzątania
Szufelka i zmiotka

Mały mop komplet
Mała miotła Zmiotka do
podłogi
Zmiotka do
stołu
Konewka

1

1

Szufekla i zmiotka

1

Mała metalowa
konewka
Plastikowe,
przezroczyste
pojemniki z przykrywką

Zestaw
małych
pudełek do
porządkowani
a z przykrywą
– 11l
Zestaw
średnich
pudełek do
porządkowani
a z przykrywą
– 65l
Zestaw dużych
pudełek do
porządkowani
a z przykrywą
– 130l
Kosz na śmieci

6

1

6

Plastikowe,
przezroczyste
pojemniki z przykrywką

6

Plastikowe,
przezroczyste
pojemniki z przykrywką

1

Plastikowy kosz na
śmieci
Pomoce dydaktyczne doskonalące małą motorykę i pobudzające do tworzenia małych
form plastycznych
Formy
1
plastikowe formy do
ukształtowani
wypełniania
a terenu
Globus
1
rozróżnianie przez
szorstki
dziecko powierzchni i
faktur, kula z
podstawką z
wyszczególnionymi
szorstkimi
powierzchniami
Globus
1
rozróżnianie przez
kolorowy
dziecko powierzchni i
kształtów, , kula z
podstawką z
wyszczególnionymi
kolorowymi częściami
Materiały
1
Woda, ziemia,
dydaktyczne
powietrze- materiał do
1- komplet
rozróżniania faktur-
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56.

Materiały
dydaktyczne 2
komplet

1

57.

Karty
językowe

1

58.

Zestaw
układanek do
pracy z
dziećmi

4

rozwijanie czucia
głębokiego dziecka z
dysfunkcjami,
ćwiczenia językowe, 3
pojemniki i karty
wzbogacające
słownictwo
Oceany, kontynenty,
atmosfera – materiał
do ćwiczeń
językowych, rozwój
słownictwa,
wzbogacających
słownictwo dziecka,
ćwiczenia języka –
karty wzbogacające
słownictwo,
sortowanie i
kategoryzowanie
czytanie globalne
wyrazów,
dopasowywanie
obrazka do napisu
Karty 14 cm x 14 cm,
tematyczny zestaw 10
kart trójdzielnych do
dopasowywania
obrazka do napisu
Układanka 1 – materiał
do rozwoju mowy
dziecka, do zajęć
tematycznych,
realizacja Dnia Ziemi w
przedszkolu,
drewniana makieta z 8
wkładami
Układanka 2 –
ćwiczenia małej
motoryki, koordynacji
wzrokowo- ruchowej,
realizacja tematu
dotyczącego własnego
miejsca zamieszkania
dziecka, kraju, w
którym mieszka,
drewniana makieta z
kartą kontrolną, z 16
kolorowymi wkładami
różnych kształatów
Układanka 3 Nazywanie zwierzątrozwijanie zakresu
słownictwa dziecka,
mówienia na dany
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59.

Lupa

1

60.

Pojemnik

1

61.

Zestawy
figurek do
zajęć
dydaktycznych

4

temat, wzbogacanie
słownictwa,
odpowiadanie na
pytanie Co to? Kto to? ,
mata i zestaw
miniaturowych figurek
w kształcie zwierząt
Układanki 4 możliwość
wypowiadania się na
dany temat, ćwiczenia
doskonalące
koordynację
wzrokowo-ruchową,
zaciekawienie dzieci
otaczającym je
światem realizacja
zajęć tematycznych
dotyczących dbania o
zwierzęta i ich wpływ
na nasze życie,
wieloelementowa
układanka do
rozróżniania i
nazywania części
zwierząt
materiał do zajęć np.
prowadzenie różnego
rodzaju obserwacji w
powiększeniu
Plastikowy pojemnik z
nakładką powiekszoną,
materiał do
gromadzenia skarbów
dzieci, - rozwijanie
mowy dziecka,
wypowiadanie się na
dany temat
Figurki 1 - materiał do
rozwijania słownictwa
dziecka, nazywanie
konkretnych części
ciała, wzbogacanie
słownictwa dziecka,precyzyjne
wypowiadanie się na
temat funkcjonowania
własnego ciała,
miniaturowe części
ciała
Figurki 2 - materiał do
rozwijania słownictwa
dziecka, ćwiczenia
uatrakcyjniające
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62.

Zestawy puzzli
dydaktycznych

4

zajęcia językowe,
wypowiadanie się
dzieci na konkretny
temat, materiał do
manipulowania przez
dziecko, figurki do
kategoryzowania
Figurki 3 - materiał do
manipulowania,
rozwijanie mowy
dziecka, wypowiadanie
się na dany temat,
zaciekawienie dziecka
światem zwierząt,
zestaw figurek czaszek
zwierząt
Figurki 4– ćwiczenia wg
wzoru rozwijające
zakres słownictwa
dzieci, pobudzenie
dzieci do
wypowiadania się na
dany temat, zestaw
kart w 3 poziomach
trudności
Puzzle 1 – 4 układanki
rozwijające
koordynację wzrokowo
– ruchową, drewniane
puzzle
wieloelementowe
różniące się poziomem
trudności
Puzzle 2 – rozwijanie
koordynacji wzrokoworuchowej, ćwiczenia
językowe,
wypowiadanie się
dziecka na dany temat,
Wieloelementowe
drewniane układanki
zwierząt – koń, żaba,
ptak, Żółw, ryba
Puzzle 3 - rozwijanie
koordynacji wzrokowo
– ruchowej,
obserwacja wzrostu
fasoli, manipulowanie
materiałem, ćwiczenia
koordynacji oko-ręka,
wypowiadanie się na
dany temat, układanka
drewniana
Puzzle 4 - w pudełku
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ćwiczenia manualne,
skupienie się na
wykonywanym
działaniu, pomoc do
wyciszenia się
emocjonalnego dziecka
z dysfunkcją,
drewniane układanki w
kształcie drzewa, liścia i
kwiatu
IV.
63.

64.

65.

66.

67.

Pomoce dydaktyczne do działań konstrukcyjnych w tym gry i klocki dydaktyczne
Gra
1
Czerwono-niebieskie
dydaktyczna
belki - kolorowe patyki,
10 el. Zestaw
drewnianych belek w
różnych rozmiarach od
10 do 100cm
Gra
1
Dopasowywanka dydaktyczna
Wrzeciona – układanie
wrzecion wg wzoru,
układanie
przestrzennie,
drewniany pojemnik z
przegródkami do
segregowania
liczmanów
Gra
1
Żetony - tworzenie
dydaktyczna
możliwości pracy w
małych grupachintegracja dzieci, nauka
współpracy,
rozkładania
czerwonych pionków
wg wzoru, 10
drewnianych cyfr od 1
do 10 i 45 żetonów
Mata + Gra w 1
materiał do pracy w
dziewięć perły
małych grupach- 3
- zestaw
kolorowa mata, tacka
z: 9 pojedynczych
koralików, 9 x 10
elementowy zbiór
koralików, 9 x 100el.
Zbiór koralików, 1 x
1000el. Zbiór koralików
Gra
1
taca służąca do
dydaktyczna
prezentacji w ciekawy
„Taca
sposób różnego
prezentacji” +
rodzaju symboli,
karty
drewniana z 1 x 1
koralik, 1 x 10el. Zbiór
koralików 1x 100el.
Zbiór koralików i 1 x
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68.

Gra
dydaktyczna w
„bank” + mata

1

69.

Drewniane
karty duże zestaw

1

70.

Małe
drewniane
karty - zestaw

2

71.

Tablice Seguin

1

72.

pudełka z
perłami do
tablicy Seguin
Układanka
Perły 1-9 -

2

74.

Układanka
Taca trójkąt

1

75.

Gra w znaczki

1

73.

1

1000el. Zbiór
koralików, 4 drewniane
karty z podpisami
Cały bank drewniane
tysiące i setki
35x45=1575,00zł,
15x45=675,00zł,
5x45=225,
1x45=45,00zł
tworzenie konstrukcji
przestrzennej wg
zasady małe na
początku duże na
końcu, nauka
wytrwałości i
doprowadzenie pracy
do końca, rozwijanie
umiejętności dbania o
porządek,
wykorzystanie
przestrzeni do zabawy
+Mata do banku
Duży Zestaw 45 kart
reprezentujących
jednostki, dziesiątki i
setki
Mały Zestaw 45 kart
reprezentujących
jednostki, dziesiątki i
setki
Drewniane Tablice
Seguin
Pudełko drewniane +
kolorowe i złote
koraliki
koraliki do układania,
manipulowania,
porównywania, zestaw
9 złotych koralików
kolorowe koraliki,
układanie piramidy za
pomocą koralików,
stosując zasadę
najmniejszy na górze
największy na dole,
zestaw 9 kolorowych
koralików
tworzenie samodzielne
wzorów
przestrzennych, pomoc
urozmaicająca
działania dziecka w
przedszkolu, za
pomocą zielonych,
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76.

Układanka
koralikowe
patyki

1

77.

Układanka
Wąż czerwony

1

78.

Układanki wg
wzoru

4

niebieskich i
czerwonych klocków
tworzy konstrukcje wg
określonych wcześniej
zasad, drewniane
pudełko z drewnianymi
symbolami liczb
Zestaw złotych
koralikowych patyków
połączonych w 2 zbiory
100 i 1000elementowe
ćw. Koordynacji
wzrokowo- ruchowej,
ćw. wyciszające, 3
drewniane pudełka z
koralikami
Układanki wg wzoru
cz.1 - rozwijanie
umiejętności
planowania
przestrzennego,
drewniana tablica do
układania czerwonych i
niebieskich listewek
Układanki wg wzoru
cz.2 - rozwijanie
umiejętności
planowania
przestrzennego,
planowanie miejsca,
ćw. Wyciszające,
drewniana tablica do
układania czerwonych,
niebieskich i
drewnianych listewek
Układanki wg wzoru
cz.3 - rozwijanie
umiejętności
planowania
przestrzennego,
planowanie miejsca,
ćw. wyciszające,
rozwijające myślenieprzyczynowo –
skutkowe, drewniana
tablica z pudełkiem
czerwonymi koralikami
Układanki wg wzoru
cz.4 - rozwijanie
umiejętności
planowania
przestrzennego,
planowanie miejsca,
ćw. wyciszające,
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79.

80.

81.

82.

V.
83.

84.
85.
86.

87.

rozwijające myślenieprzyczynowo –
skutkowe, drewniana
tablica z pudełkiem z
zielonymikoralikami i
pionkami
Układanka
1
rozwijanie
Wąż zielony
umiejętności
planowania
przestrzennego,
planowanie miejsca,
układanie wg wzoru,
ćw. Koordynacji
wzrokowo- ruchowej,
ćw. wyciszające,
skupienie się na
wykonywanej pracy,
ćw. Porządkowe, 4
drewniane pudełka z
koralikami
Układanka
3
zestaw kolorowych
kolorowe
koralikowych pomocy
koralikowe
– pudełko
patyki
dekonomiczne
Układanka
1
Układanka - ćwiczenia
manualne, planowanie
przestrzenne,
rozwijanie
kreatywności i pracy w
małych grupach,
zestaw niebieskich
figur dwustronnych w
pudełku
Układanka
1
Układanka - pierwsze
zetknięcie się dziecka z
pojęciem zegar, tarcza,
wskazówki, nauka
pełnych godzin,
manipulowanie
ruchomymi częściami
układanki składanie i
rozkładanie zegara
Pomoce dydaktyczne - ćwiczenia sensoryczne /korekcyjne
Bloki z
komplet
4 Zestawy 10el. Bloków
cylindrami
do segregowania i
kategoryzowania
Szafki do
1
drewniana
cylindrów
Różowa wieża 1
Zestaw 10 sześcianów
z podstawą
w kolorze różowym
Brązowe
1
Drewniane,
schody
prostopadłościany w
kolorze brązowym
Czerwone
1
Zestaw 10
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belki
88.

Stojak do
belek
Kolorowe
walce

1

Kolorowe
tabliczki 1, 2,
3, 4
Układanka
Taca
podstawowa +
karty

1

92.

Układanka
klocki

1

93.

Zestawy
klocków

3

94.

Tęczowa
mozaika
logiczna

1

95.

Tajemnicze
klocki

1

96.

Łuk rzymski

1

97.

Logiczne

1

89.

90.

91.

1

1

drewnianych belek od
10 do 100cm
Stojak do belek
4 drewniane pudełka w
4 kolorach z zestawem
10 walców
Zestaw 4 drewnianych
pudełek z drewnianymi
tabliczkami
Układanka drewniana z
wkładkami w kształcie
koło, trójkąt, kwadrat
z+ karty z 3 poziomami
trudności
budowanie
przestrzenne wg
wzorów, tworzenie
własnych budowli,
rozwijanie
kreatywności dzieci,
manipulowanie
klockami trójkątnymi –
komoda z drewnianymi
klockami
Zestaw drewnianych
klocków do rozwijania
wyobraźni
przestrzennej
układanie mozaiki wg
wzoru i tworzenie
własnych budowli
przestrzennych, zestaw
kwadratów, 100el.
zestaw kwadratowych i
prostokątnych
elementów do
układania
kolorystycznej mozaiki
rozpoznawanie
kształtów za pomocą
dotyku, opisywanie
przedmiotu bez jego
pokazywania, zagadki
dotykowe (to co
trzymam w ręku…. )
budowanie z klocków
domków, zestaw 10 el.
Niebieskich brył
Zestaw drewnianych
klocków
konstrukcyjnych
Układanka 8el.
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98.

99.

układanki
trójwymiarow
e poz.1 Logiczne
układanki
trójwymiarow
e poz.2
Szorstkie
tabliczki pary

Drewniane sześcienne
puzzle logiczne
1

1

100. Szorstkie
gradacja

1

101. Pudełko
tkaniny zestaw
102. Tabliczki
barycznezestaw

1

103. Cylindry
naciskowe zestaw
104. Tabliczki
termicznezestaw
105. Woreczki
bryły - zestaw

1

106. Buteleczki
smakowe zestaw
107. Puszki
zapachowe zestaw
108. Puszki
szmerowe zestaw

1

109. Zestaw do
masażu z
koszyczkiem
110. Dzwonki
chromatyczne
Montessori -

1

1

1

1

1

1

1

Układanka 27
elementowa
Drewniane sześcienne
puzzle logiczne
Zestaw 10el. Par
tabliczek o różnym
poziomie szorstkości
Zestaw 3 tabliczek do
odkrywania poziomu
szorstkości
Zestaw par jednakowo
fakturowo tkanin w
tym samym kolorze
Zestaw 3 pudełek z
drewnianymi
tabliczkami o różnej
wadze
12el zbiór cylindrów
naciskowych
10el. Zestaw 5 par
tabliczek o tej samej
temperaturze
Zestaw 2 woreczków z
miniaturowymi
drewnianymi 10
bryłami
Zestaw 8 buteleczek z
pipetą i drewniana
podstawką
Zestaw 8 słoiczków

Zestaw 2 pudełek z 6
cylindrami do
parowania takich
samych dźwięków
Koszyczek z 4
masażerami
13 par dzwonków

razem

W związku z powyższą specyfikacją proponuję wykonanie zamówienia za łączną cenę:
brutto ……………………………………………………… (słownie: …………………………..)
netto ……………………………………………………….. (słownie: ………………………….)
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w tym wartość podatku VAT……………………………………..(słownie ……………………….)

................................................
(data, podpis

24

