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Głogów, 31.10.2018 r. 
 

ROZEZNANIE RYNKU  
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : POMOCE DYDAKTYCZNE 
 

W związku z realizacją projektu pn.: „Specjalne potrzeby i równe szanse w przedszkolu WYSPA 
SKARBÓW!" Cisi Pracownicy Krzyża prowadzący Przedszkole Niepubliczne „Wyspa skarbów” 
Cichych Pracowników Krzyża zaprasza do wyceny wartości zamówienia w ramach rozeznania rynku.  

Przedmiot zamówienia: POMOCE DYDAKTYCZNE. 

Uwaga! dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 

Kod CPV 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

 

Beneficjent: 

Cisi Pracownicy Krzyża 
Ul. bł. Luigiego Novarese 2 
67-200 Głogów 
 
Miejsce realizacji:  
Niepubliczne Przedszkole „Wyspa skarbów” Cichych Pracowników Krzyża 
Ul. bł. Luigiego Novarese 8 
67-200 Głogów 
 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

Przedmiotem zamówienia jest: 

a) Zakup pomocy dydaktycznych: komplet materiałów papierniczych do arterapii 

1. Zestawy ołówków do szkicowania  -  3 zest. 
2. Blok Szkicowy A3 90 g: - 10 szt. 
3. Blok do pasteli odcień szarości: 10 szt. 
4. Blok czarny 32x41: 5 szt.  
5. Tusz kreślarski kolorowy, czarny : 8 szt.  
6. Glina rzeźbiarska:  5 szt. 
7. Plastelina 24 kolory -  10 szt. 
8. Farba olejna  0,5 l - różne kolory -8 szt. 
9. Palety malarskie 20x30: 10 szt. 
10. Farby akwarelowe 200 ml  (różne kolory)  -  10 szt.  
11. Farby Akryl 200 ml różne kolory -  10 szt. 
12. Farba do szkła  różne kolory - 10 szt.  
13. Farba do porcelany i ceramiki -  10 szt.  
14. Komplet  pędzli szczecinowych -  5 szt. 
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15. Serwetki do Decupage (różne): 15 szt. 
16. Przedmioty do Decupage:  - 10 zestawów 
17. Komplet pędzli naturalnych:  2 kompl. 
18. Modelina 12 kolorów - 4 szt. 
19. Maski dekoracyjne 20 szt.  
20. Aplikacje dekoracyjne małe  50 szt. 
21. Aplikacje dekoracyjne duże 20 szt. 
22. Zestawy kreatywne - 15 zest. 
23. Zestawy naklejek - 15 zest. 
24. Zestaw pieczątek – 3 zest. 
25. Kredki świecowe 24 kolorów – 10 zest. 

 

b) Zakup pomocy dydaktycznych: pomoce Montessori do matematyki 
1. Metalowe wstawki Montessori  -  5 szt. 
2. Podkład do metalowych wstawek  - 5 szt. 
3. Gra  w 9 złote perły z tacą Montessori - 2 szt. 
4. Belki numeryczne Montessori - 5 szt. 
5. Trójkąty konstrukcyjne Montessori premium  -   2 szt.  
6. Niebieskie bryły geometryczne Montessori  w pudełku -  2 szt. 
7. Puzzle nauka ułamków Montessori -  5 szt. 
8. Kolorowe klocki matematyczne Montessori  - 5  szt. 
9. Puzzle figury geometryczne Montessori -  5 szt. 
10. Szorstkie cyfry Montessori w pudełku -  5 szt. 
11. Tablica do dodawania z listewkami Montessori -  5 szt. 
12. Tablica do odejmowania z listewkami  - 5 szt. 
13. Drążki liczbowe Montessori premium -  2 szt. 
14. Cyfry i żetony Montessori -  5 szt. 
15. Małe liczydło drewniane -  5 szt. 
16. Ramki geometryczne – tworzywo – wstawki Montessori  - 5 szt. 
17. Kolorowe sztabki numeryczne Montessori -  2 szt. 

 

c) Zakup środka trwałego - magiczny dywan z oprogramowaniem 
 

1. Magiczny dywan – zestaw z podstawowym programem FUN dla przedszkoli  
2. Program stymulowania rozwoju funkcji wykonawczych. 

 
d) Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z j. angielskiego, matematyki Montesorii 

projektuję i tworzę zakup tablicy multimedialnej 

1.Tablica multimedialna  ceramiczna, dotykowa -  80”  wraz z oprogramowaniem  
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e) Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z j. angielskiego, matematyki Montesorii 
projektuję i tworzę zakup laptopa. 

1. Laptop – minimalne parametry:   
ekran  17”, Procesor Intel  5,  2,8 GHz, dysk SSD, pamięć 4 GB, Windows 10,  
wyjście HDMI i VGA 
 
 

f) Zakup pomocy dydaktycznych do gimnastyki korekcyjnej 

1. Drabinki do ćwiczeń mocowane do ściany – wys. 210-230 cm – 2 szt.  
2. Falista ścieżka do ćwiczeń mięśni  i  równowagi pobudzania zmysłu dotyku poprzez różnorodność  
faktur na powierzchni pobudza zmysł dotyku. Minimum 8 elementów wykonanych  z mocnego 
plastiku z antypoślizgową powierzchnią. – 1 zestaw 
3. Zestaw (piłki, woreczki, szarfy, pachołki) – 10 zestawów 

 

g) Zestaw do terapii metodą integracji sensorycznej 
 

1. Zawieszenie – uchwyt sufitowy krzyżowy z zestawem lin i haków – 1 szt. 
2. Platforma wisząca – 1 szt. 
3. Huśtawka terapeutyczna okrągła – 1 szt. 
4. Huśtawka terapeutyczna kwadratowa – 1 szt. 
5. Konik – 1 szt. 
6. Hamak terapeutyczny – 1 szt. 
7. Helikopter – 1 szt. 
8. Deska do ćwiczeń równoważnych – 1 szt. 
9. Deska rotacyjna – 1 szt. 
10. Trampolina z uchwytami – 1 szt. 
11. Deskorolka terapeutyczna – 1 szt. 
12. Beczka – 1 szt. 
13. Klin piankowy 30  - 1 szt. 
14. Gruszka rehabilitacyjna 120x100 – 1 szt. 
15. Piłki sensoryczne (różne) – 5 szt. 
16. Piłki gimnastyczne – 2 szt. 
17. Materace składane 3 częściowe – 3 szt. 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA 
OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się potencjalni  Wykonawcy, którzy spełniają równocześnie 
następujące warunki: 
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Warunek podstawowy: 

1. Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą – przesłanie wydruku z  CEiDG lub KRS 

IV. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OSZACOWANIA CENY  

1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.11.2018 r. do godziny 23.59 

• osobiście w biurze projektu Zamawiającego: ul. Bł. Luigiego Novarese 8,  67-200 Głogów, 
lub pocztą/kurierem pod w/w adres 

• lub na adres e-mail wyspaskarbów@cisi.pl - skan/zdjęcie podpisanej oferty cenowej  

2.  Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 

3. Zaleca się złożenie oferty cenowej zgodnie z wzorem oferty cenowej załączonym do rozeznania 
rynku. 

 

V. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP. Zamówienie jest 
realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020.  

2. Podstawowe zasady postępowania: postępowanie realizowane jest w sposób transparentny, z 
zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

3.  Oferta powinna być złożona zgodnie z Wzorem formularza (załącznik nr 1). 

4. Dokumenty złożone przez Wykonawców w odpowiedzi na rozeznanie rynku, nie będą odsyłane. 
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Załącznik nr 1 

ROZEZNANIE RYNKU 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Pomoce dydaktyczne 

 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego składania szacowania wartości zamówienia  na pomoce 
dydaktyczne: 

a) Zakup pomocy dydaktycznych: komplet materiałów papierniczych do arterapii: 

Cena netto za zestaw:…………………….., Cena brutto za zestaw……………………………. 

b) Zakup pomocy dydaktycznych: pomoce Montesorii do matematyki 

Cena netto za zestaw:…………………….., Cena brutto za zestaw……………………………. 

c) Zakup środka trwałego (magiczny dywan z oprogramowaniem) 

Cena netto :…………………………….., Cena brutto ………………………………………… 

d) Zakup pomocy dydaktycznych - zakup tablicy multimedialnej 

Cena netto :…………………….., Cena brutto………………………………………………… 

e) Zakup pomocy dydaktycznych - zakup laptopa. 

Cena netto :…………………….., Cena brutto ………………………………………………… 

f) Zakup pomocy dydaktycznych do gimnastyki korekcyjnej 

Cena netto za zestaw:…………………….., Cena brutto za zestaw……………………………. 

g) Zestaw do terapii metodą integracji 

Cena netto za zestaw:…………………….., Cena brutto za zestaw……………………………. 

 
Składając ofertę oświadczam 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 
  

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia. 

Data i podpis wykonawcy (pieczęć) 

 

Dane wykonawcy 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy   

Adres   

Telefon   

Adres e-mail   
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Oświadczenie o bezstronności 

oświadczamy, że pomiędzy Wnioskodawcą projektu: Cisi Pracownicy Krzyża, ul. bł. Luigiego 
Novarese 2, Głogów a Oferentem:   
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

( Nazwa Oferenta) 

 
  w żaden sposób nie zachodzi powiązanie osobowe lub kapitałowe czy też osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Wykonawcy, w 
szczególności poprzez: 
 
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawianie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej  
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

W razie zmiany jakiejkolwiek z informacji, podanej w moim oświadczeniu,  zobowiązuję  
się do niezwłocznego złożenia oświadczenia we wskazanej formie.   

Świadomy  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji oświadczam,  
że przedłożone przeze mnie informacje w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

 

 
                                                         …………………………………… 

                            Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
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