SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ „MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI
DODATKOWYCH ZAJĘĆ
KSZTAŁTUJACYCH WŁAŚCIWE POSTAWY/UMIEJĘTNOŚCI
UCZNIÓW: KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRACĘ ZESPOŁOWĄ – ZAJĘCIA RUCHOWE”

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 – ZAJĘCIA RUCHOWE
Zakres zamówienia obejmuje dostawę materiałów nowych, nieużywanych, wolnych od wad.
Materiały służyć będą realizacji 608 godzin lekcyjnych zajęć dla 64 uczniów szkół
podstawowych. Zajęcia ruchowe (m.in. taniec ) dadzą uczniowi możliwość poznania rozwoju
własnego potencjału ruchu, zdrowej konkurencji ,rywalizacji, współpracy w grupie. Pogłębią
świadomość własnego ciała, ukształtują osobowość ,rozwiną i urzeczywistnią własne
pomysły, fantazję i zdolność ekspresji. W ramach zajęć uczniowie będą poznawać techniki
tańca, przygotowywać inspiracje taneczne, pokazy tańca, wykorzystując przy tym metody
praktycznego i twórczego działania. Zajęcia przyjmą formę terapii ,by wykształcić w uczniach
takie umiejętności społeczne jak współpraca w grupie ,kreatywność oraz wyrażanie emocji.
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Grupa odbiorców:
- 64 uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII).

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące szacowania wartości rynkowej „Materiały
niezbędne do realizacji dodatkowych zajęć kształtujących właściwe postawy/umiejętności
uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową – zajęcia ruchowe”

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

LP
1

2

Opis przedmiotu zamówienia

Liczba
sztuk

Cena
jednostko
wa netto

Kolorowe t-shirty taneczne, w tym t-shirt kolor 16 szt.
zielony (odcień trawiasty), z tyłu koszulki napis
Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu, dodatkowo
numer od 1 do 16, przód koszulki logo szkoły (z
lewej strony koszulki na wysokości klatki
piersiowej).
Materiał: 100 % bawełna,
Rodzaj dekoltu-okrągły
Rozmiar:M-XL
Kolorowe t-shirty taneczne, w tym t-shirt kolor 16 szt.
czerwony, z tyłu koszulki napis Szkoła
Podstawowa nr 8 w Elblągu, dodatkowo numer
od 1 do 16, przód koszulki logo szkoły (z lewej
strony koszulki na wysokości klatki piersiowej).
Materiał: 100 % bawełna,
Rodzaj dekoltu-okrągły
Rozmiar: od L do XL
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Cena
ogółem
netto

3

4

5

6

Kolorowe t-shirty taneczne, w tym t-shirt kolor
zielony, z tyłu koszulki napis Szkoła Podstawowa
nr 14 w Elblągu, dodatkowo numer od 1 do 16,
przód koszulki logo szkoły (z lewej strony
koszulki na wysokości klatki piersiowej).
Materiał: 100 % bawełna,
Rodzaj dekoltu-okrągły
Rozmiar: XS-M
Kolorowe t-shirty taneczne, w tym t-shirt kolor
żółty, z tyłu koszulki napis Szkoła Podstawowa
nr 23 w Elblągu, dodatkowo numer od 1 do 16,
przód koszulki logo szkoły (z lewej strony
koszulki na wysokości klatki piersiowej).
Materiał: 100 % bawełna,
Rodzaj dekoltu-okrągły
Rozmiar:S-XL
Stroje turniejowe- dres sportowy: materiał: 80%
bawełna, 20% poliester, w tym:
-bluza. Cechy:- kolor niebieski (odcień chaber),
na zamek błyskawiczny, z tyłu napis Szkoła
Podstawowa nr 1 w Elblągu, z przodu bluzy logo
szkoły (z lewej strony na wysokości klatki
piersiowej) z prawej numer od 1 do 16,
-spodnie dresowe- kolor granatowy, z
numeracją od 1 do 16 (numer na lewej nogawce
spodni),cechy: kieszenie boczne, elastyczna
talia,
- spodenki sportowe- kolor granatowy z
numeracją od 1 do 16 (numer na lewej nogawce
spodenek)
Rozmiar: M-XL
Stroje turniejowe- dres sportowy: materiał: 80%
bawełna, 20% poliester, w tym:
-bluza. Cechy:- kolor czerwony, na zamek
błyskawiczny, z tyłu napis Szkoła Podstawowa nr
8 w Elblągu, z przodu bluzy logo szkoły (z lewej
strony na wysokości klatki piersiowej) z prawej
numer od 1 do 16,
-spodnie dresowe- kolor czarny, z numeracją od
1 do 16 (numer na lewej nogawce spodni),
cechy: kieszenie boczne, elastyczna talia,
- spodenki sportowe- kolor czarny z numeracją

16 szt.

16 szt.

16 szt.

16 szt.
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7

8

9

13

od 1 do 16 (numer na lewej nogawce spodenek)
Rozmiar: od L do XL
Stroje turniejowe- dres sportowy: materiał: 80%
bawełna, 20% poliester, w tym:
-bluza. Cechy:- kolor zielony, na zamek
błyskawiczny, z tyłu napis Szkoła Podstawowa nr
14 w Elblągu, z przodu bluzy logo szkoły (z lewej
strony na wysokości klatki piersiowej) z prawej
numer od 1 do 16,
-spodnie dresowe- kolor grafit, z numeracją od
1 do 16 (numer na lewej nogawce spodni),
cechy: kieszenie boczne, elastyczna talia,
- spodenki sportowe- kolor grafit z numeracją
od 1 do 16 (numer na lewej nogawce spodenek)
Rozmiar: XS-M
Stroje turniejowe- dres sportowy: materiał: 80%
bawełna, 20% poliester, w tym:
-bluza. Cechy:- kolor żółty, na zamek
błyskawiczny, z tyłu napis Szkoła Podstawowa nr
23 w Elblągu, z przodu bluzy logo szkoły (z lewej
strony na wysokości klatki piersiowej) z prawej
numer od 1 do 16,
-spodnie dresowe- kolor czarny, z numeracją od
1 do 16 (numer na lewej nogawce spodni),
cechy: kieszenie boczne, elastyczna talia,
- spodenki sportowe- kolor czarny z numeracją
od 1 do 16 (numer na lewej nogawce spodenek)
Rozmiar:S-XL
Buty do tańców towarzyskich/nowoczesnych
typu adidasy (sznurowane) na jasnej
kauczukowej podeszwie.
Rozmiar-numeracja europejska: od rozmiaru 35
do 41.
Zestaw umożliwiający zbudowanie systemu
strefowego (multiroom), który składa się z:
-wzmacniacza zintegrowanego, który ma
wbudowany min. 32 bitowy przetwornik C/A
USB.
-sieciowego odtwarzacza CD- urządzenia
łączącego w jednej obudowie odtwarzacz
sieciowy i napęd płyt CD, dzięki czemu pozwoli
korzystać z różnorodnych źródeł muzyki.

16 szt.

16 szt.

64 szt.

4
komplety
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Obsługa funkcji sieciowych, które zapewnią
dostęp
do
internetowych
serwisów
muzycznych,
muzyki
zgromadzonej
w
komputerze, smarfonie, tablecie, a także
internetowych stacji radiowych.
-kolumn głośnikowych
Cechy
min.
zestawu:
bezprzewodowe
przesyłanie dźwięku, system hi-fi, możliwość
zbudowania systemu strefowego multiroom,
moc całkowita 140W, odtwarzanie płyt CD,
system dźwiękowy stereo, wyświetlacz, 2
głośniki, obsługiwane formaty: AAC, AIFF, Apple
Lossless, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA,
Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay.
……………………………………………………………..
(data, pieczęć firmowa, czytelny podpis)
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