SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ „MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI
DODATKOWYCH ZAJĘĆ
KSZTAŁTUJACYCH WŁAŚCIWE POSTAWY/UMIEJĘTNOŚCI
UCZNIÓW: KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRACĘ ZESPOŁOWĄ - EDUKACJA
EKONOMICZNA (TRENING KREATYWNOŚCI W BIZNESIE)”

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 kształtujących właściwe
postawy/umiejętności uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową.
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
KSZTAŁTUJACYCH
WŁAŚCIWE POSTAWY/UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW: KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ,
PRACĘ ZESPOŁOWĄ - EDUKACJA EKONOMICZNA (TRENING KREATYWNOŚCI W BIZNESIE).
Zakres zamówienia obejmuje dostawę materiałów nowych, nieużywanych, wolnych od wad.
Materiały służyć będą realizacji 608 godzin lekcyjnych zajęć dla 64 uczniów szkół podstawowych.
Celem zajęć będzie rozwijanie kreatywności, innowacyjności i pracy w zespole poprzez budowanie
świadomości ekonomicznej i trening kreatywności w biznesie, kształtowanie postaw
i umiejętności umożliwiających racjonalne planowanie swojej przyszłości, twórczy i kreatywny udział
w życiu zbiorowym. W czasie zajęć zastosowane będą różnorodne metody-współpracy, aktywne
uczenie się. Tematyka zajęć będzie prowadzona na podstawie podręcznika opracowanego przez ORE
„Moje dochody, wydatki, oszczędności”.
Grupa odbiorców:
- 64 uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII).
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W odpowiedzi na zapytanie dotyczące szacowania wartości rynkowej „Materiały
niezbędne do realizacji dodatkowych zajęć kształtujących właściwe postawy/umiejętności
uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową- edukacja ekonomiczna (trening
kreatywności w biznesie)

oferujemy wykonanie dostawy materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć
rozwijających kompetencje kluczowe oraz kształtujących właściwe postawy/umiejętności
uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową w niżej wymienionej kwocie:
wartość netto - ..................................... zł
wartość brutto - ..................................... zł
słownie.............................................................................................................................
w tym:
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Liczba
sztuk

Opis przedmiotu zamówienia
Mobilny flipchart. Rodzaj tablicy: magnetyczna,
suchościeralna, Rozmiar od 100 X 67,5 z
regulacją wysokości.
Urządzenie wielofunkcyjne. Do przygotowania
materiałów na zajęcia. Prędkość wydruku: do 35
str/min, Interfejs: USB, Pamięć min.128 MB,
Rozdzielczość: od 600 x600 dpi
Radio z odtwarzaczem CD. Odtwarzacz płyt
kompaktowych, radio: analogowe z pamięcią,
AM, FM, zasilanie: 6 baterii R14, sieciowe 220240 V, 50/60 Hz
Laminator. Format laminacji: min. A4,
maksymalna szerokość laminacji: do 330 mm,
maksymalna grubość folii: do 250 mik, laminacja
na gorąco i na zimno
Papier do flipchart. Cechy: gładki, wymiary
min.640 x min.1000 mm. Jeden arkusz zawiera
min. 50 kartek.
Zestaw markerów (min.4 sztuki).
Cechy :
- kolor markerów w 1 zestawie: czarny,
niebieski, czerwony, zielony.

Cena
jednostko
wa netto

4 sztuki

4 sztuki

4 sztuki

4 sztuki

16 arkuszy

32
zestawy
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Cena
ogółem
netto

7

- zastosowanie : tablice flipchart
- tusz : na bazie wody
- grubość końcówki: 1-4 mm
- typ końcówki : ścięta (klinowa)
Zestaw szkoleniowy dla ucznia (teczka, notes
biurowy, długopis)
Teczka:
a) Wielość – A4
b) Kartonowa

64
zestawy

Notes biurowy:
a) Kolor kartki – biały
b)Wielkość: A4
c) Ilość kartek: min.50
Długopis:
a) Długopis
a) metalowy
b) Wkład – niebieski
8

Zestaw zawiera min.4 bloczki karteczek 16
samoprzylepnych o wymiarach min. 76x min.76 zestawów
mm (po min. 100 karteczek neon w 1. bloczku),

9

Papier ksero A4- min.80 gr. W skład zestawu 4 zestawy
wchodzi min.5 ryz papieru.

10

Zestaw kredek do zajęć dla uczniów szkoły 4 zestawy
podstawowej. Zestaw składa się z: min.14
kredek
pastelowych,
min.18
kredek
świecowych,min.16 flamastrów, min.16 farb,
min.20 drewnianych kredek.

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