SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ „MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI
DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW – ICT
(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 oraz 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
ROZWIJAJĄCYCH
KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW - ICT (ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I
UZDOLNIENIA)
Zakres zamówienia obejmuje dostawę materiałów nowych, nieużywanych, wolnych od wad.
Materiały służyć będą realizacji 608 godzin lekcyjnych zajęć dla 64 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
– ICT (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:

LP
1

2

3

Opis przedmiotu zamówienia

Liczba sztuk

Cena
jednostko
wa netto

Program graficzny do projektowania grafiki, i 4 sztuki
układów stron, edytowania zdjęć oraz
tworzenia witryn internetowych. Program
zawierać
ma
zestaw
narzędzi
do
projektowania graficznego i układu stron
oraz edycji zdjęć.
Pakiet powinien dać możliwość wyświetlania
na kilku monitorach i korzystania z
wyświetlaczy o rozdzielczości min. 4K oraz
pozwolić uczniom szkoły podstawowej- jako
początkującym użytkownikom na proste i
szybkie
uzyskiwanie
profesjonalnych
rezultatów.
Podręcznik edukacyjny służący tworzeniu 4 sztuki
prezentacji multimedialnych przez uczniów
szkół podstawowych. Podręcznik zawiera
zagadnienia i funkcje programu do tworzenia
prezentacji multimedialnych, m.in. jak
tworzyć różne typy slajdów oraz formatować
prezentacje.
Pakiet 3 filmów edukacyjnych o tematyce 4 sztuki
zagrożeń wynikających z korzystania
nowoczesnych technologii. Pakiet zawiera
zagadnienia
uzależnienia
od
gier
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Cena
ogółem
netto

komputerowych, uzależnienia od telefonu
komórkowego, uzależnienia od portali
społecznościowych.
Pakiet adresowany do uczniów szkół
podstawowych.
……………………………………………………………..
(data, pieczęć firmowa, czytelny podpis)
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