
 

 
 

 

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1 

 

 

 

W związku z realizacją przez Gminę Pilchowice projektu pn. ”Nauka przez zabawę”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.3., 

zwracam się z prośbą o informację, jaki by był całkowity koszt zakupu i dostawy 

do siedziby zamawiającego (Urząd Gminy Pilchowice) pomocy dydaktycznych do realizacji 

zajęć plastycznych.   

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

 

cena 100% 

 

W przypadku gdyby oferta opiewała na tę samą kwotę, o wyborze oferty będzie decydować 

termin jej złożenia. 

 

POMOCE DYDAKTYCZNE ILOŚĆ 

Zestaw na cały rok 2 zestawy 

 

1 zestaw  składa się z następujących elementów: 

Wkład z papieru rysunkowego 

A4/250 ark.  

1 opak. 

Wkład z kolorowego papieru 

rysunkowego A4/400 ark. 

1 opak. 

Papier wycinankowy nabłyszczany 

A4/10k., 10 kol. 

1 opak. 

Brystol A3 /100 ark. biały 1 opak. 

Folie piankowe gładka 15 szt. 1 kpl. 

Klej czarodziejski  1000g 1 litr 

Kredki Bambino lub równoważne 

w drewnianej oprawie 12 kolorów   

25 opak. 

Kredki ołówkowe 12 kolorów 25 opak. 

Plastelina zestaw przedszkolny 

waga 2,8 kg; 12 kolorów po 15 szt.  

1 opak. 

Tempery 6 kolorów 6 x 500 ml  1 kpl. 

Beżowa tektura falista B4 100 ark. 1 kpl. 

Bibuła karbowana mix kolorów 15 

rolek 

2 kpl. 

Papier pakowy beżowy  1 kpl. 



10 ark.; wym 105x126 cm 

Tektura falista kolorowa A4 10 

kolorów, 10 arkuszy 

1 kpl. 

Teczka prac przedszkolnych 

papierowa z gumką A4 

25 szt. 

Cienkie druciki kreatywne 80 szt. 1 opak. 

Klej w sztyfcie 9g 25 szt. 

Kulki styropianowe śr. 7 cm; 10 

szt. 

3 kpl. 

Chusteczki higieniczne wyciągane, 

3 warstwowe 

10 opak. 

Masa papierowa 420 g  1 opak. 

Papier rysunkowy biały A3  

250 ark. 

1 kpl. 

Kolorowy papier rysunkowy A3 

160 ark. 

1 kpl. 

Kolorowy brystol mix kolorów  A3  

100 ark.  

1 kpl. 

Zeszyty A5 16 kartkowy kratka 25 szt. 

Ołówki trójkątne HB bez gumki 25 

szt. 

 

1 kpl. 
 

Ofertę proszę przesłać zgodnie z zał. nr 1 na adres: kierownik.rg@pilchowice.pl lub przesłać 

pocztą tradycyjną do siedziby Urzędu Gminy Pilchowice ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice  

z dopiskiem ” dotyczy zapytania o cenę nr… „  do dnia 11 grudnia 2020 r. 

 

UWAGA: oferta musi uwzględniać cały asortyment wyszczególniony w zestawie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do zapytania o cenę: 

zał. nr 1- formularz ofertowy  

mailto:wacirz.j@pilchowice.pl


 

 

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę  

 

FORMULARZ OFERTY 

ZAPYTANIE OFERTOWE  DOTYCZĄCE ZAKUPU POMOCY 

DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH 

 

Dane dotyczące Wykonawcy Imię i nazwisko/ nazwa 

firmy....................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania/ siedziby: ............................................................................................... 

Telefon: ................................................................  

Email:................................................................... 

NIP: .....................................................................  

REGON: ............................................................. 

 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę nr 1 dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych do 

realizacji zajęć plastycznych składam/my niniejszą ofertę. 

 

POMOCE DYDAKTYCZNE ILOŚĆ 
ŁĄCZNA 

CENA BRUTTO 

Zestaw na cały rok  

składający się z wszystkich 

elementów wymienionych 

w zapytaniu o cenę nr 1 

 

2 zestawy 

 

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2020 r. 


