
 

 

ZAPYTANIE NR 7 

 

 

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 

podstawy programowej.  

 

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 DO REALIZACJI 

PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

ILOŚĆ 

Mata Montessori – mapy Polski 100x100cm, 

warstwa antypoślizgowa 

 

lub równoważne 

1kpl skł. się z 3 map 

Magnetyczna mapa Polski, 55 magnesów, wym. ok 

60x52 cm 

 

lub równoważne 

1szt 

Waga matematyczna, zawiera 20 odważników, dł. ok 

65,5cm; wys. 22 cm 

 

lub równoważne 

1szt 

Kolorowe figury, 60 figur w 5 kształtach, 3 kolorach 

i 2 grubościach z tworzywa sztucznego, wym. 

największego elem. 7,5 cm, gr. 5 mm lub 1,7 mm 

 

lub równoważne 

1 zestaw 

Teatrzyk z płyty laminowanej - kolorowej, wym. ok 

90x 65x170 cm, blat 66 cm 

 

lub równoważne 

1szt 

Zestaw do kodowania, 30 dwustronnych kart do 

kodowania, 10 dużych kart aktywności, karty i 

ścianki do tworzenia labiryntu, 3 tunele, 

programowalna myszka – robot Colby 

 

lub równoważne 

1 zestaw 

Duży zestaw do piasku w tym: 5szt. młynków, 10 szt. 

wiaderek, 10 szt. małych łopatek, 10 szt. dużych 

łopatek, 30szt. różnych foremek, 10 szt. grabek 

 

2szt 



lub równoważne 

Siatki do zabawek do piachu-mix kolor 

 

lub równoważne 

4szt 

Łopata do piachu krótka z mocnym metalowym 

trzonkiem, dł. 38cm – mix kolorów 

 

lub równoważne 

4szt 

Wywrotka z akcesoriami, ruchoma skrzynia 

ładunkowa + zabawki  do piasku, dł. min. 40cm 

 

lub równoważne 

2szt 

Gigant truck wywrotka, otwierany kiper, dł. min. 

55cm, obciążenie do 150kg, odporna na warunki 

atmosferyczne 

 

lub równoważne 

1 szt 

Piłka nożna gumowa śr. min. 21cm – mix kolor 

 

Lub równoważne 

4szt 

Foremka mix kolor do piasku, unikalne formy 

 

Lub równoważne 

2 szt 

Papier ksero  25 ryz 

Tonery do drukarki MFC J200 zamienniki  

 

lub równoważny 

2 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 dnia15 grudnia 2020 r. 

 

UWAGA: oferta musi uwzględniać cały asortyment wyszczególniony w zapytaniu. 

 

 

 

 

Załączniki do zapytania o cenę: 

 

Zał. nr 1 – formularz ofertowy

mailto:kierownik.rg@pilchowice.pl


 
 

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę 

 

  
FORMULARZ OFERTY 

ZAPYTANIE OFERTOWE  DOTYCZĄCE ZAKUPU  

POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

 

Dane dotyczące Wykonawcy Imię i nazwisko/ nazwa 

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

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

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

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

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

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

 

POMOCE DYDAKTYCZNE DO REALIZACJI 

PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

ILOŚĆ CENA BRUTTO 

Mata Montessori – mapy Polski 100x100cm, 

warstwa antypoślizgowa 

 

lub równoważne 

1kpl skł. się z 3 map  

Magnetyczna mapa Polski, 55 magnesów, wym. ok 

60x52 cm 

 

lub równoważne 

1szt  

Waga matematyczna, zawiera 20 odważników, dł. ok 

65,5cm; wys. 22 cm 

 

lub równoważne 

1szt  

Kolorowe figury, 60 figur w 5 kształtach, 3 kolorach 

i 2 grubościach z tworzywa sztucznego, wym. 

największego elem. 7,5 cm, gr. 5 mm lub 1,7 mm 

 

lub równoważne 

1 zestaw  

Teatrzyk z płyty laminowanej - kolorowej, wym. ok 

90x 65x170 cm, blat 66 cm 

 

lub równoważne 

1szt  

Zestaw do kodowania, 30 dwustronnych kart do 

kodowania, 10 dużych kart aktywności, karty i 

ścianki do tworzenia labiryntu, 3 tunele, 

programowalna myszka – robot Colby 

 

lub równoważne 

1 zestaw  



Duży zestaw do piasku w tym: 5szt. młynków, 10 szt. 

wiaderek, 10 szt. małych łopatek, 10 szt. dużych 

łopatek, 30szt. różnych foremek, 10 szt. grabek 

 

lub równoważne 

2szt  

Siatki do zabawek do piachu-mix kolor 

 

lub równoważne 

4szt  

Łopata do piachu krótka z mocnym metalowym 

trzonkiem, dł. 38cm – mix kolorów 

 

lub równoważne 

4szt  

Wywrotka z akcesoriami, ruchoma skrzynia 

ładunkowa + zabawki  do piasku, dł. min. 40cm 

 

lub równoważne 

2szt  

Gigant truck wywrotka, otwierany kiper, dł. min. 

55cm, obciążenie do 150kg, odporna na warunki 

atmosferyczne 

 

lub równoważne 

1 szt  

Piłka nożna gumowa śr. min. 21cm – mix kolor 

 

Lub równoważne 

4szt  

Foremka mix kolor do piasku, unikalne formy 

 

Lub równoważne 

2 szt  

Papier ksero  25 ryz  

Tonery do drukarki MFC J200 zamienniki  

 

lub równoważny 

2 kpl  

 

 

ŁĄCZNA CENA BRUTTO  

ZA CAŁY ASORTYMENT 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę nr 7 dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji 

podstawy programowej składam/my niniejszą ofertę. 

         Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2020 r. 

 

          

 

 

 


