
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
I . ZAMAWIAJĄCY 
Miasto Rybnik - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Reymonta 69 
 
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zakup i  dostawa  pomocy dydaktycznych na realizacje projektu „Z matematyką na ty” 
 
Szczegóły zamówienia 
Nr zadania Nazwa Liczba 

zestawów/ 
sztuk 

Cena 
jednostkowa 
za zestaw/ 
sztukę 

Razem 

1. Zestaw materiałów 
plastycznych do zajęć 
dla dzieci z edukacji 
wczesnoszkolnej 
(pastele, bloki 
rysunkowe, farby, 
kredki ołówkowe, papier 
samoprzylepny 
kolorowy, farby 
plakatowe -12 kolorów, 
klej, pędzelki 

5 zestawów   

2. Mikroskop Delta Optical 
Biolight 300 z kamerą 
DLT- (wraz z 
akumulatorami, 
ładowarką) 

1 sztuka   

3. Zestaw laboratorium 
chemiczne 

1 sztuka   

4. Zestaw uczniowski- 
fundamenty nauki do 
zajęć przyrodniczych 

1 sztuka   

5. Gry edukacyjne 
przyrodnicze, 
matematyczne, 
układanki logicznego 
myślenia (po dwie sztuki 
z każdej dziedziny 

 3 sztuki   

6. Mozaika XXI- klocki 
drewniane w drewnianej 
obudowie 

2 sztuki   

7. Klocki Dienesa 2 sztuki   
8. 
 
 

Zestaw paleta wraz z 
tarczami do ćwiczeń 

4 zestawy 
 
 
 

  

9. Zestaw pomocy do zajęć 1 zestaw   



wyrównawczych 
(domino, cyfry 
piankowe, liczmany, 
korale matematyczne, oś 
liczbowa, waga) 

10 Zestaw do zajęć 
logopedycznych(gwizdki, 
bańki, gry logopedyczne 
kształtujące prawidłową 
wymowę) 

2 zestawy   

11 Zestaw interaktywny 
mobilny na podstawie 
jezdnej z regulacją 
wysokości  
- Mobil Oceno epson 
EB-520 lub - z tablicą 
interaktywną 
MYBOARD 84” S, 
projektorem BENQ MX 
808 ST 

1 zestaw   
 

 
III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera – 

pod adres: Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Reymonta 69, 44-200 Rybnik lub wysłana mailowo 

na adres: sp34_rybnik@wp.pl - do dnia 16.11. 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data 

wpływu). Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

Dopuszcza się częściowe składanie ofert na poszczególne zadania 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
14 dni od dnia złożenia zamówienia 
 
V. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
Cena – 80% Gwarancja – 10 % Termin realizacji – 10%  
 
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą 
elektroniczną 
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela dyrektor/wicedyrektor szkoły pod numerem telefonu                              
32 4228957. 

Rybnik, 13.11 2018 r. 


