
 
 Zielona Góra, 14.05.2012 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012 
Na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Nazwa projektu: "Sukces zaczyna się od indywidualizacji”. 

I. Przedmiot zamówienia:  

1. Zakup pomocy edukacyjnych. 
II. Szczegółowy opis zamówienia:  
1. Ścienna suszarka A2 (wym.: szer. 50 cm, dł. 40 cm; 10 składanych półek) – 1szt. 
2. Formy geometryczne do przybijania drewniane - 1 kg (ok. 950-1000 elementów w 4 kolorach: 

niebieskim, czerwonym, żółtym i zielonym) – 1 szt.  
3. Mała tablica korkowa do przybijania figur (wym.:  25 x 15 x 1 cm) – 10szt. 
4. Mały młotek drewniany do przybijanek  (długość 15,5 cm) – 10 szt. 
5. Ochronna podkładka do przybijanek (podkładka z zamykaną przegródką na gwoździki; 

wymiar 32 x 29 cm) – 10 szt. 
6. Krótkie gwoździki  12 mm – 1 000szt. 
7. Szablony do wycinania – zestaw kółek – 1 zestaw  
8. Piankowe koraliki (kolorowe koraliki z pianki w różnych kształtach do nawlekania lub przyklejania 

do prac plastyczno – technicznych; wym. od 7 do 14 mm; śr. 2 cm) – 2 op. po 250 szt. 
9. Gęsie pióra (dł. 10 cm; różne kolory.) – 10 szt. 
10. Projektor Solar 250 – 1 szt. 

11. Tarcze do projektora Solar 250 (wzór: kosmos, safari, pogoda) – 3 szt.  
12. Kącik logopedyczny/parawan – stolik do rozmów i zabawy z dzieckiem + lustro (wykonany z 

drewna, zabezpieczony ekologicznymi lakierami, z zaokrąglonymi krawędziami) – 1 szt. 
13. Program pschoedukacyjny multimedialny „Agresja, przemoc, asertywność – program 

profilaktyczny „ (DVD+książka) – 1szt.  
14. Program pschoedukacyjny multimedialny „ Bingo: dźwięki związane z emocjami „ [płyta CD 

AUDIO MP3, 24 karty (12 dla nauczyciela + 12 dla ucznia), 60 czerwonych żetonów, przewodnik 

dla użytkownika CD AUDIO MP3] – 1 szt.  
15. Sztaluga z wałkiem do rozwijania papieru stojąca – 5szt.  
16. Wycinak Shape Cutter – 1 szt.  
17. Zastawki sceniczne Maxibit – 1 szt.  
18. Kamera cyfrowa ze statywem (rozdzielczość 1,5 Mpix  40-krotny zoom cyfrowy,  

wyświetlacz/ekran LCD  2,7``; statyw do kamery cyfrowej, lekki,  wysokość max 160 cm, 
obrotowy) – 1 szt.  

19. Worek sako (wym:  wys. 100 cm, podstawa 75cm, materiał: Eko-skóra)  – 5 szt.  
III. Miejsce oraz forma składania ofert:  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres:  

Samodzielne Koło Terenowe nr 156 STO, ul. Władysława IV 1, 65-229 Zielona Góra.  

IV. Ocena ofert:  

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów 

oceny ofert: cena ofertowa - 100 %. 

V. Termin składania ofert:  

1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 23 maja 2012 r. (data wpłynięcia 

dokumentów).  

2. Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.  

VI. Kontakt:  

Samodzielne Koło Terenowe nr 156 STO  

ul. Władysława IV 1  

65-229 Zielona Góra  

tel. 68 321 29 60  
e-mail: ssp1sto@poczta.onet.pl 

mailto:ssp1sto@poczta.onet.pl

