
 
 

 
„Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” –  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

Włocławek, 05. 05. 2013 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Nazwa oraz adres zamawiającego: 
 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 
87-800 Włocławek 
ul. Plac Wolności 1 
tel.: 660 713 891 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie zestawu pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli w 
projekcie „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III 
Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny 
system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe. 
 
 
Zakres usługi obejmuje: 
 

1) Przygotowanie przykładowych zestawów pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli obejmujących 
zabawki edukacyjne rozwijające wyobraźnię, motorykę dużą i małą oraz ogólną sprawność – 8 
kompletów – WYKAZ POMOCY STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2) Dostarczenie wybranych zestawów pod adres wskazany przez usługodawcę. 
3) Montaż wybranych pomocy – jeśli tego wymaga sprzęt. 

 
 
Kryterium oceny oferty 

Kryterium oceny oferty będzie cena. 

Ofertę należy przedstawić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Miejsce i termin składania oferty: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 94, pok. 200 [II p.] – Biuro Projektu 

lub przesłać na adres agata.orzechowska@wshe.pl  

do dnia 20 maja 2013 r. do godz. 10.00 
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Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego z dnia 05.05.2013 na zestawy dydaktyczne dla szkół i 
przedszkoli – (8 placówek). 
 
 

1. Zabawki: 8 zestawów 

Lp Nazwa artykułu 

1 Zestaw” warzywa” 

2 Zestaw „pieczywo” 

3 Zestaw do kawy  

4 Zestaw „pożywienie na tacy-owoce” 

5 Zestaw „pożywienie na tacy” 

6 Zestaw „podwieczorek 

7 Nakładanki z uchwytami-samochód 

8 Zestaw puzzli – pojazdy ratunkowe 

9 Puzzle „dzieci z różnych stron świata” 

10 Zestaw puzzli –poprawne zachowanie 

11 Zestaw puzzli nakładanki – 9 figur gigant 

12 Warstwowe puzzle dino 

13 Puzzle „cztery pory roku” 

14 Zestaw puzzli – zwierzęta z farmy 

15 Zestaw puzzli – zwierzęta z Afryki 

16 Elektroniczny warsztat 

17 Glina rzeźbiarska 

18 Pastele suche 

19 Auta 

20 Klocki drewniane – komplet 

21 Klocki drewniane kolor- komplet 
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22 Hula hop 

23 Odkurzacz zabawkowy  

24 Mały majsterkowicz 

25 Auta pojazdy ratunkowe 

26 Zestaw gier planszowych 

27 Zestaw „garaż miejski” 

28 Zestaw do kawy  

29 Zestaw kuchnia małej gospodyni 

30 Elektroniczny warsztat 

31 Zestaw figur geometrycznych 

 

 

2. Kącik zabaw 8 zestawów 

1 Zestaw dla księżniczki 

2 Zestaw warzywniak 

3 Wózek z zastawą do herbaty  

4 Majsterkowicz 

5 Kuchnia  

6 Wózek do sprzątania 

7 Majsterkowicz – zestaw elektroniczny 

8 Zestaw mała gospodyni-wózek do sprzątania 

9 Miejski garaż trzypoziomowy 

 

 

3. Mała motoryka – usprawnienie sprawności dłoni: 8 zestawów 

 

 

1 Ruletka – kwiaty 3 w 1 

2 Przewlekanka „lew” 
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3 Przewlekanka „jabłko” 

4 Labirynt pionowy z kulką 

5 Przewlekanka „but” 

6 Podrzuć i złap – piłka na patyku 

7 Równoważnik „jeżyk’ 

 

 

4. Duża motoryka – kształtki rehabilitacyjne: 8 zestawów 

 

1 Opona 

2 Mostek 

3 Materac 

4 Walec 

5 ½ opony 

6 Piłka z rogami 

7 Trójkącik mały 

 

5. Stymulowanie rozwoju  8 zestawów 

1 Multikącik teatralny 

  

 

6. Zestaw pacynek  -8 zestawów  
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Prosimy o przesłanie wyceny usługi na załączonym formularzu do dnia 20 maja 2013 r. do 
WSHE we Włocławku na adres e-mail: biuroefs@wshe.pl lub lpn-lpu@wshe.pl, adres 
korespondencyjny WSHE ul. Okrzei 94, pol. 200 (IIp), 87-800 Włocławek, lub też złożyć 
osobiście w Biurze Projektu adres jw. 
 
      Włocławek, dnia ………………………………. 
 
Nazwa i adres firmy oferenta 
 
 WYCENA USŁUGI ZESTAWY POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ I 
PRZEDSZKOLI . 
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ofertowe dotyczące zestawów pomocy 
dydaktycznych dla szkół i przedszkoli obejmujące zabawki edukacyjne rozwijające 
wyobraźnię, motorykę dużą i małą oraz ogólną sprawność w ilości 8 kompletów, w 
odniesieniu do parametrów usługi informujemy, że: 

1 Zabawki 8 kompletów Cena netto Cena brutto 

2 Kącik zabaw 8 kompletów   

3 Mała motoryka – 

usprawnienie sprawności dłoni 

8 kompletów   

4 Duża motoryka – kształtki 

rehabilitacyjne 

8 kompletów   

5 Stymulowanie rozwoju   8 kompletów   

6 Stymulowanie rozwoju   8 kompletów   

  Razem   

  

Cena netto naszej oferty wynosi …………………………………… 

Cena brutto naszej oferty wynosi …………………………………..  

 

Dostarczamy wybrane towar pod adres wskazany przez usługodawcę, oraz dokonujemy 

montażu wybranych pomocy, jeśli tego wymaga sprzęt. 

W załączeniu przesyłamy również oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i 

osobowych z Zamawiającym.  

 

 

      ……………………………………………. 

      Podpis i pieczątka oferenta 

 


