SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ „MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI
DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW - JĘZYK
ANGIELSKI (ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)”
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 ROZWIJAJĄCE
ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA)
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 rozwijające zainteresowania/uzdolnienia, które wykraczać
będą poza treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i będą
przygotowywać uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach. Zajęcia koncentrować się
będą na indywidualnych predyspozycjach uczniów i 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 rozwijające zainteresowania i uzdolnienia)” 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:
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Opis przedmiotu zamówienia

Liczba
sztuk

Cena
jednostko
wa netto

Podręcznik dla uczniów do nauki języka 20 sztuk
angielskiego w szkole podstawowej. Ilustrowany
podręcznik do nauki gramatyki, stworzony dla
uczniów. Zawiera gry, ćwiczenia i zadania
interaktywne na dołączonej płycie CD. Podręcznik
ma za zadanie uczyć poprzez zabawę i w
zrozumiały dla uczniów sposób wyjaśniać
gramatykę języka angielskiego.
Podręcznik dla nauczyciela do nauki języka 4 sztuki
angielskiego w szkole podstawowej. Książka dla
nauczyciela, która stanowi źródło materiałów
lekcyjnych, w tym ćwiczeń diagnostycznych,
regularnych
powtórzeń
oraz
testów
sprawdzających. Do podręcznika dołączony audio
CD z ćwiczeniami wymowy i zadaniami
sprawdzającymi rozumienie ze słuchu.
Podręcznik dla uczniów do nauki języka 20 sztuk
angielskiego w szkole podstawowej dla uczniów.
Podręcznik ma umożliwiać uczniom opanowanie
zasad gramatycznych od poziomu beginners do
upper –intermediate. Zawarte w podręczniku
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cena
ogółem
netto

4

5

6

7

teksty
służyć
mają
kontekstowemu
przedstawieniu struktur gramatycznych. Ich
opanowanie ułatwiają różnorodne ćwiczenia
oparte na m.in. na grach słownych. Podręcznik
ma umożliwiać doskonalenie umiejętności
komunikacyjnych i systematyczne przygotowania
do egzaminów.
Podręcznik dla nauczyciela do nauki języka 4 sztuki
angielskiego w szkole podstawowej. Podręcznik
zawiera materiały lekcyjne, w tym ćwiczenia
diagnostyczne, regularne powtórzenia oraz testy
sprawdzające. Do podręcznika dołączony audio
CD z ćwiczeniami wymowy i zadaniami
sprawdzającymi rozumienie ze słuchu.
Podręcznik do nauki języka angielskiego w szkole 20 sztuk
podstawowej dla uczniów w zakresie słownictwa.
Podręcznik służący doskonaleniu sprawności
językowych. Podręcznik zawiera: min. 900 słów i
zwrotów to nauki i używania w języku angielskim.
szeroki zakres typów testów, w tym wypełnianie
luk, wielokrotnego wyboru, układanek, testów
obrazkowych
na
temat
codziennych
sytuacji/czynności w domu lub w pracy, testów
nt. odzieży, sklepów i narzędzi, a także
synonimów i przyimków. Łącznie podręcznik
zawiera min. 60 testów. Podręcznik do nauczania
języka
angielskiego
na
poziomie
elementary/lower intermediate.
Podręcznik do nauki języka angielskiego w szkole 20 sztuk
podstawowej dla uczniów w zakresie słownictwa.
Podręcznik zawiera: min. 1000 słów. Podręcznik
służący doskonaleniu sprawności językowych z
ćwiczeniami
wzbogacającymi
słownictwo,
zawiera min. 60 testów w zakresie słownictwa.
Podręcznik zawiera
ilustracje, zadania
utrwalające, m.in. krzyżówki. Podręcznik do
nauczania języka angielskiego na poziomie
intermediate.
Podręcznik do nauki języka angielskiego w szkole 20 sztuk
podstawowej dla uczniów w zakresie słownictwa.
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
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Podręcznik zawiera: min. 950 słów. Podręcznik
służący doskonaleniu sprawności językowych z
ćwiczeniami
wzbogacającymi
słownictwo,
zawiera min. 60 testów w zakresie słownictwa.
Podręcznik zawiera
ilustracje, zadania
utrwalające, m.in. krzyżówki.
Podręcznik do nauczania języka angielskiego na
poziomie intermediate/FCE.
Słownik polsko-angielski z płytą CD. Słownik
niezbędny dla uczniów w czasie wykonywania
zadań edukacyjnych. Zawiera min. 500 000
polskich jednostek leksykalnych- znaczeń,
wyrazów, typowych połączeń wyrazowych, fraz i
idiomów.
Słownik angielsko-polski z płytą CD. Słownik
zawierający min. 500 000 angielskich jednostek
leksykalnych– znaczeń, typowych połączeń
wyrazowych, fraz i idiomów– zaczerpniętych ze
wszystkich odmian języka.
Zestaw szkoleniowy dla ucznia (teczka, notes
biurowy, długopis)
Teczka:
a) Wielość – A4
b) Kartonowa

4 sztuki

4 sztuki

64
zestawy

Notes biurowy:
a) Kolor kartki – biały
b)Wielkość: A4
c) Ilość kartek: 50
Długopis:
a) Długopis
a) metalowy/
b) Wkład – niebieski
11

Podręcznik do nauki języka angielskiego w szkole 20 sztuk
podstawowej (Class audio cds+workbook audio
cd). Podręcznik składa się z czterech części na
poziomie podstawowym i rozszerzonym z
wszechstronnym
rozwijaniem
umiejętności
językowych uczniów.
Najważniejsze cechy podręcznika:
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
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-uporządkowana
struktura
podręczników
ułatwiająca systematyczną naukę;
-tematyczne moduły odpowiadające zakresowi
tematów
obowiązujących
na
egzaminie
gimnazjalnym;
-bogaty wybór ciekawych i aktualnych tekstów do
czytania i słuchania;
-różnorodne ćwiczenia integrujące cztery
sprawności językowe;
-przejrzysta prezentacja słownictwa i zagadnień
gramatycznych;
-sekcje kulturowe i CLIL w każdym module;
-sekcje poświęcone nauce wymowy i intonacji;
-sekcje służące samodzielnemu sprawdzaniu
wiadomości i dokonywaniu samooceny po
każdym module;
-liczne ćwiczenia rozwijające umiejętności
komunikacyjne;
-wskazówki pomagające w samodzielnej nauce;
-zadania rozwijające umiejętność krytycznego
myślenia
i
samodzielnego
wyszukiwania
informacji w różnych źródłach;
-dodatkowe sekcje ułatwiające przyswojenie
materiału: Grammar Reference, Notions &
Functions, Exam Writing Bank, Word List.
Płyta CD zawiera nagrania do zadań rozwijających
sprawność rozumienia ze słuchu znajdujących się
w książce ucznia i zeszycie ćwiczeń.
Podręcznik do nauki języka angielskiego w szkole 20 sztuk
podstawowej przedstawiający elementy polskiej
kultury i jednocześnie rozwijający znajomość
języka angielskiego. Wzbogaca wiedzę o
przyrodzie, historii, tradycjach, sławnych
postaciach i aktualnych wydarzeniach. Każdy
rozdział zawiera teksty o interesującej tematyce,
barwne fotografie, ćwiczenia językowe oraz
zadania ICT polegające na samodzielnym
wyszukiwaniu informacji i przygotowaniu
prezentacji na dany temat.
Podręcznik cyfrowy do nauki języka angielskiego 20 sztuk
w szkole podstawowej. Cyfrowa wersja
podręcznika, przeznaczona do odtwarzania na
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
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komputerze. Podręcznik pozwala w interaktywnej
formie wykonać ćwiczenia, odtworzyć ścieżki
dźwiękowe i filmy, sprawdzić znaczenie słowa w
interaktywnym słowniku, w formie quizu lub gry
powtórzyć materiał leksykalny i gramatyczny.
Na interaktywnym eBooku zamieszczona lekturka
(w formie filmu animowanego z opcją
wyświetlania tekstu.
Ćwiczenia cyfrowe do nauki języka angielskiego w 20 sztuk
szkole podstawowej. Zestaw ćwiczeń składający
się z czterech części łączący kompleksowe
przygotowanie do olimpiad, sprawdzianów na
poziomie podstawowym i rozszerzonym z
wszechstronnym
rozwijaniem
umiejętności
językowych uczniów.
Oprogramowanie do tablic interaktywnych w 4 sztuki
zakresie nauki języka angielskiego na poziomie
szkoły podstawowej. Program zawierający min.
100 ćwiczeń i zadań interaktywnych językowych,
prezentację zagadnień gramatycznych, zasad
tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego
słownictwa,
dodatkowe
ćwiczenia
podsumowujące zagadnienia gramatyczne z
każdego modułu, gry i quizy, które pomagają
uczniom w konsolidacji materiału, materiał video
obejmujący m. in. filmy powiązane z tematami
poszczególnych
rozdziałów
oraz
filmy
dokumentalne, Word List z możliwością
odsłuchania wymowy, klucz odpowiedzi do zadań
zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do
zadań otwartych.
Podręcznik do nauki języka angielskiego w szkole 20 sztuk
podstawowej. W skład pakietu wchodzi
podręcznik oraz interaktywny eBook będący
cyfrową, w
pełni interaktywną wersją
podręcznika drukowanego. Podręcznik cyfrowy
umożliwia wykonywanie ćwiczeń w interaktywnej
formie, wysłuchanie ścieżek dźwiękowych,
obejrzenie filmów. Pozwala grać w gry językowe i
korzystać z interaktywnego słowniczka. Na
interaktywnym eBooku zamieszczona lekturka w
formie filmu animowanego z opcją wyświetlania
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
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tekstu.
Podręcznik do nauki języka angielskiego w szkole 4 sztuki
podstawowej dla nauczyciela. Podręcznik zawiera
scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych
ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich
zadań znajdujących się w podręczniku i zeszycie
ćwiczeń, a także pełne zapisy nagrań.
Wersja czarno-biała.
Workbook & Grammar book- ćwiczenia do 20 sztuk
nauczania języka angielskiego w szkole
podstawowej. Czteropoziomowy kurs dla
uczniów, łączący kompleksowe przygotowanie do
olimpiad z rozszerzonym z wszechstronnym
rozwijaniem umiejętności językowych uczniów.
Zeszyt ćwiczeń został podzielony na dwie części:
- część pierwsza zawiera obszerny zestaw ćwiczeń
z zakresu słownictwa i gramatyki. Zadania
pomagają w opanowaniu czytania i pisania oraz
właściwego użycia języka w codziennej
komunikacji. W tej części zamieszczono też
zadania egzaminacyjne.
-część druga stanowi rozbudowane repetytorium
z gramatyki, zawierające przystępne wyjaśnienia
reguł
gramatycznych
wprowadzonych
w
podręczniku oraz ćwiczenia, które ułatwiają
przyswojenie informacji. Na końcu zeszytu
zamieszczono dodatkowe sekcje: Vocabulary
Bank, Quizzes, Translator's
Corner, Glossary, Irregular
Verbs,
które
usprawniają naukę.
Cechy:
-oprawa miękka,
-zawierający min. 128 stron.
Workbook audio CD- zestaw ćwiczeń składający 20 sztuk
się z czterech części. Ma charakter kursu dla
uczniów łączący kompleksowe przygotowanie do
egzaminów,
sprawdzianów
na
poziomie
podstawowym i rozszerzonym z wszechstronnym
rozwijaniem umiejętności językowych uczniów.
Zawiera nagrania do zadań rozwijających
sprawność rozumienia ze słuchu znajdujących się
w zeszycie ćwiczeń.
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
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