SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ „MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI
DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW - JĘZYK
ANGIELSKI (ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)”
W celu oszacowania wartości zamówienia niezbędnego do ogłoszenia zamówienia
publicznego, zwracam się z prośbą o podanie do dnia 23.03.2018 r. kwoty netto i brutto
dostawy materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć rozwijających
kompetencje kluczowe.
Wszystkie zakupy i dostawy realizowane będą na rzecz i do siedziby szkół:
-Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu,
-Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu,
-Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu,
-Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.
Niniejsze zapytanie ma na celu jedynie rozeznanie runku i ustalenie wartości zamówienia.
Rozeznanie rynku prowadzone jest w ramach projektu:
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
Numer i nazwa Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg
Zakres przedmiotu zamówienia:
MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI DODATKOWYCH ZAJĘĆ
ROZWIJAJĄCYCH
KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW - JĘZYK ANGIELSKI (ZAJĘCIA DYDAKTYCZNOWYRÓWNAWCZE).
Zakres zamówienia obejmuje dostawę materiałów nowych, nieużywanych, wolnych od wad.
Materiały służyć będą realizacji 608 godzin lekcyjnych zajęć dla 32 uczniów szkół podstawowych.
Będą to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze skierowane do uczniów mających trudności w spełnieniu
wymagań edukacyjnych. Zajęcia realizowane będą wyłącznie z wykorzystaniem aktywizujących
metod nauczania, m.in.: budowania modeli, dramy, drzewa decyzyjnego, eksperymentu, pokazu,
doświadczenia, filmów edukacyjnych, programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych,
krzyżówek, pracy metodą projektu.
Grupa odbiorców:
- 32 uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII).
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W odpowiedzi na zapytanie dotyczące szacowania wartości rynkowej „Materiały
niezbędne do realizacji dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów język angielski (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze)” w ramach projektu „Dzisiaj nauka,
jutro sukces”
oferujemy wykonanie dostawy materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć
rozwijających kompetencje kluczowe w niżej wymienionej kwocie:
wartość netto - ..................................... zł
wartość brutto - ..................................... zł
słownie.............................................................................................................................
w tym:

LP
1

2

Opis przedmiotu zamówienia

Liczba
sztuk

Cena
jednostkowa
netto

Plansza dydaktyczna do nauki języka 4 szt.
angielskiego
w
szkole
podstawowej,
przedstawiająca
zagadnienia
z
zakresu
gramatyki-czasowniki nieregularne.
Cechy planszy:
-format min. 120 x 60 cm,
-laminowana,
-oprawiona w drewniane wałki z zawieszką.
Pomoc
dydaktyczna
do
nauki
języka 4 szt.
angielskiego w szkole podstawowej w zakresie
słownictwa. Pomoc składa się z min. 12 tablic
podkładowych oraz plansz z elementami
ruchomymi,
które
mocowane
są
na
wymienionych tablicach za pomocą „rzepów".
Zestaw
plansz
obejmuje
następujące
zagadnienia: Food and drinks, Professions,
Animals,Shoolequipment,
Parts
of
body,Timetable,My family, Clothes, My
house,My room,Geographic quiz.
Pomoc ta ma za zadanie ułatwić nauczycielowi
aktywizację procesu nauczania, urozmaicić
metody pracy oraz wzmocnić motywację
uczniów do nauki języka angielskiego.
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Cena
ogółem
netto

3

4

5

6

Pomoc
dydaktyczna
do
nauki
języka
angielskiego w szkole podstawowej w zakresie
gramatyki (my,mine, your, yours). Pomoc składa
się z min. 15 tablic podkładowych oraz plansz z
elementami ruchomymi, które mocowane są na
wymienionych tablicach za pomocą „rzepów".
Pomoc
dydaktyczna
do
nauki
języka
angielskiego w szkole podstawowej w zakresie
gramatyki (verb +infinitive). Pomoc dydaktyczna
do wykorzystania po zakończeniu pierwszego
etapu nauki. W skład kompletu wchodzi min. 11
zestawów, a niektóre z nich składają się z kilku
tablic
oraz
z
elementów
ruchomych
mocowanych na rzepy.
Pomoc
dydaktyczna
do
nauki
języka
angielskiego w szkole podstawowej w zakresie
słownictwa. Pomoc składa się z min. 19 plansz
dydaktycznych o wymiarach min. 70 x 100 cm
zawierających zagadnienia:
-The alphabet
-What are they doing?
-Professions
-Opposites
-Home
-Family & Garden
-Sport
-Town
-Fruits & vegetables
-Animals
-Numbers, what time is it?
-Means of transport
-Irregular verbs 1 (be - mean)
-Irregular verbs 2 (meet - write)
-The tenses - present
-The tenses - past & future
-Conditionals
-Passive voice
-Nouns
Gra dydaktyczna do nauki języka angielskiego w
szkole podstawowej mająca charakter gry
zespołowo-drużynowej.
Gra
polega
na
udzielaniu odpowiedzi na pytania znajdujące się

4 szt.

4 szt.

4 szt.

4 szt.
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7

8

9

10

na
losowanych
przez
graczy
kartach
podzielonych na 6 następujących kategorii:
vocabulary, culture, idioms, grammar, role play,
definition.
Gra dydaktyczna do nauki języka angielskiego w
szkole podstawowej w zakresie słownictwa. Gra
dostępna na płycie CD-ROM oraz w wersji
tradycyjnej. Gra bazuje na skojarzeniach słów z
obrazkami i polega na dopasowywaniu
wylosowanych kart z nazwami przedmiotów do
ich odpowiedników na ilustracjach oraz na
odwrót.
Gra dydaktyczna do nauki języka angielskiego w
szkole podstawowej w zakresie słownictwa. Gra
językowa
przeznaczona
do
pracy
z
wykorzystaniem
komputera
lub
tablicy
interaktywnej umożliwiająca opanowanie min.
stu podstawowych rzeczowników angielskich.
Gra opracowana została w oparciu o poziom A1.
Gra dydaktyczna do nauki języka angielskiego w
szkole podstawowej. Gra dostępna na płycie
CD-ROM oraz w wersji tradycyjnej.
Gra
językowa ukierunkowana na naukę zadawania
pytań i prowadzenia minidialogów w języku
angielskim, jak również na utrwalenie
znajomości różnych form czasownikowych. Gra
polega na dopasowywaniu do siebie pytań i
odpowiedzi znajdujących się na wylosowanych
przez graczy kartach. Gra przeznaczona do pracy
z wykorzystaniem komputera lub tablicy
interaktywnej
rozwijająca
umiejętność
zadawania pytań i prowadzenia dialogów w
języku angielskim. Gra opracowana została w
oparciu o poziom A2.
Gra dydaktyczna do nauki języka angielskiego w
szkole podstawowej. Gra dostępna na płycie
CD-ROM oraz w wersji tradycyjnej. Gra
językowa rozwijająca umiejętność zadawania
pytań oraz udzielania odpowiedzi w języku
angielskim związanych z prostymi sytuacjami
życia codziennego. Gra przeznaczona do pracy z
wykorzystaniem
komputera
lub
tablicy

4 szt.

4 szt.

4 szt.

4 szt.
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12

interaktywnej
rozwijająca
umiejętność
zadawania pytań i udzielania odpowiedzi
dotyczących typowych sytuacji z życia
codziennego. Gra opracowana została w oparciu
o poziom A2.
Gra dydaktyczna do nauki języka angielskiego w 4 szt.
szkole podstawowej. Gra dostępna na płycie
CD-ROM oraz w wersji tradycyjnej. Gra
językowa ukierunkowana na naukę słownictwa
związanego z czynnościami codziennymi. Gra
polega na dopasowywaniu do siebie kart w
kształcie elementów domina (z rysunkami
czynności po jednej stronie oraz zdaniami
opisującymi inną czynność po drugiej stronie) w
taki sposób aby rysunek odpowiadał zapisowi
słownemu. Gra językowa przeznaczona do pracy
z wykorzystaniem komputera, lub tablicy
interaktywnej ukierunkowana na naukę
słownictwa
związanego
z
czynnościami
codziennymi. Gra opracowana została w oparciu
o poziom A2-B1.
Gra dydaktyczna do nauki języka angielskiego w 4 szt.
szkole podstawowej. Gra dostępna na płycie
CD-ROM oraz w wersji tradycyjnej. Gra
językowa do nauki min. stu czasowników
angielskich oraz ich odmian przez osoby i czasy.
Gra polega na konstruowaniu zdań wedle
wylosowanych kryteriów. Gra językowa
przeznaczona do pracy z wykorzystaniem
komputera
lub
tablicy
interaktywnej
ukierunkowana na naukę stu najważniejszych
czasowników angielskich oraz ich odmian przez
osoby i czasy.

……………………………………………………………..
(data, pieczęć firmowa, czytelny podpis)
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