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Znak sprawy: O.271.1.2012                                      
 

Z A P Y T A N I E    C E N O W E 

o udzielenie zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych 

 

 

na wykonanie:  Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach projektu 
„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek”  

nazwa rodzaju zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku, ul. 

Królewska 69 

Lp. Nazwa Opis j.m 
Ilo
ść 

1 Książka 
„Kosmos” Świat nauki.  
Autor: Praca zbiorowa 

szt. 4 

2 Książka 
„Poznajemy nasze ciało” 
Autor: Alejo Rodriguez-Vida 

szt. 4 

3 Książka  
„Mały medyk” 
Autor: Dietrich Gronemeyer  

szt. 1 

                   RAZEM szt. 9 
 

 Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku, ul. Literacka 
20 
 

Lp. Nazwa Opis j.m Ilość 

1 Program multimedialny 

Program komputerowy do nauki ortografii, przeznaczony 
do nauki  poprawnego pisania, zawierający co najmniej 
660 zdań i 1500 wyrazów z ortograficznymi trudnościami, 
podzielonych na 3 niezależne działy: 
"rz i ż", "ó i u" oraz "ch i h", a także min. 20 
udźwiękowionych dyktand, pisanych z pamięci lub ze 
słuchu, z uwzględnieniem interpunkcji. 

szt. 1 

2 Program komputerowy 

Program komputerowy zawierający trening szybkiej, 
bezstresowej nauki czytania, terapii dysleksji oraz 
pokonywania  trudności z czytaniem. Program powinien 
zawierać co najmniej 180 dwudziestominutowych sesji, 
dających łącznie 60 godzin nauki i zabawy. 

szt. 1 

3 Gra-quiz 

Gra dla dzieci, w formie quizu w trakcie której uczestnicy 
odpowiadają na pytania dotyczące  historii, przyrody, 
geografii, nauki i techniki oraz kultur i sztuki  świata. Gra 
zawiera co najmniej: 
- 201 kart pytań i odpowiedzi 
- 18 kart liter 
- 1 kartę z nazwami działów 
- 6 pionków 
- 1 kostkę 
- 80 żetonów 

szt. 1 

4 
Multimedialna gra 
edukacyjna 

Multimedialna gra edukacyjna zawierająca co najmniej 8 
gier przeznaczona do ćwiczenia i utrwalania działań 
matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, 
dzielenia i porównywania liczb według wielkości 

szt. 1 

5 Kostka Kostka o boku co najmniej 20 cm, z pianki obszytej szt. 1 
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materiałem obrazująca wyrazy twarzy, które można ułożyć 
z elementów makatki 

6 Zestaw kart 

Zestaw kart ukazujących na zasadzie przeciwieństw dobre 
i złe zachowanie się wobec innych w grupie.  
Zestaw powinien zawierać co najmniej: 
- 34 karty o min wym 9 x 9 cm, 
- grubą tekturę, 
- instrukcję.  

szt. 1 

7 Historyjki obrazkowe 

Historyjki obrazkowe, których tematyka nawiązuje do 
uczuć, bezpieczeństwa i zdrowia. Uczą spostrzegawczości, 
logicznego myślenia i kojarzenia faktów. Rozwijają 
słownictwo, umiejętność nazywania emocji oraz uczą, jak 
zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.  

szt. 1 

  RAZEM szt. 7 

 
 

1. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń 
zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany 
materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, 
winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, być sprawne i posiadać 
wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania.  

2. Materiały dydaktyczne dostarczone w ramach zawartego zlecenia winny spełniać 
wymagania norm UE. Produkty, te wymagają posiadania odpowiedniego do 
asortymentu niezbędnego certyfikatu bezpieczeństwa, atestu, świadectwa jakości i 
spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 

3. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były  
w języku polskim. 

4. Przedmiot zamówienia podzielono na części tak, by umożliwić Wykonawcom złożenie 
oferty na każdą część zamówienia wskazaną w „Opisie przedmiotu zamówienia”. 
Wykonawca wybiera część zamówienia, z pośród niżej wymienionych, której lub 
których może być dostawcą. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie 
wymienione niżej części:  

I część Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku, ul. 

Królewska 69 

II cześć - Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku, ul. 

Literacka 20 

5. Dostarczone materiały dydaktyczne muszą być odpowiednio zapakowane, aby 
zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. 

6. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt 
do Zamawiającego, Milanówek ul. Kościuszki 45, 05-822 

7. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu  
w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody 

8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód 
spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.  

9. Dostarczone materiały dydaktyczne zostaną komisyjnie przyjęte przez 
Zamawiającego. Z odbioru sporządzany będzie protokół odbioru jakościowo-
ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczanego 
materiału. 

10.  Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie 
prawa na dostarczone programy multimedialne. Wykonawca dostarczy licencje 
oprogramowania, jeżeli taka istnieje na oprogramowanie, wystawioną na rzecz 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz  
z dokumentacją w języku polskim. 
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Termin realizacji/wykonania zamówienia  7 dni od daty potwierdzenia realizacji 
zamówienia, 
Warunki płatności przelew 14 dni od daty otrzymania faktury. 
Forma złożenia oferty 
Ofertę na „Formularzu cenowym” należy złożyć do dnia 12 grudnia 2012 roku do godziny 
16:00 
w formie: 

� pisemnej (osobiście, listownie) na adres Urząd Miasta Milanówka,  
ul. Kościuszki 45,05-822 Milanówek 

� w wersji elektronicznej na adres e-mail: oswiata2@milanowek.pl, 
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające rejestrację firmy. 
 
 
 
 
           
          -/- 

Kierownik Referatu Oświaty                                                                                                                                   

(podpis Kierownika referatu lub     
                                                                                                                                 pracownika samodzielnego stanowiska) 

 

 

 

 

 

 


