SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ „MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI
WARSZTATÓW DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW- PRAWIDŁOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU
DZIECKA”

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 warsztatów dla rodzicówPRAWIDŁOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA.
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 WARSZTATÓW DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓWPRAWIDŁOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA”
Zakres zamówienia obejmuje dostawę materiałów nowych, nieużywanych, wolnych od wad.
Materiały służyć będą realizacji 228 godzin spotkań warsztatowych dla 40
rodziców/opiekunów. Celem prowadzenia warsztatów będzie podniesienie świadomości i
nabycie wiedzy w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dziecka.
Grupa odbiorców:
- 40 rodziców uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII).

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące szacowania wartości rynkowej „Materiały
niezbędne do realizacji warsztatów dla rodziców/opiekunów- PRAWIDŁOWE
WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA.”.
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

oferujemy wykonanie dostawy materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji
warsztatów dla rodziców/opiekunów w niżej wymienionej kwocie:
wartość netto - ..................................... zł
wartość brutto - ..................................... zł
słownie.............................................................................................................................
w tym:
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Liczba
sztuk

Opis przedmiotu zamówienia
Książka dydaktyczna wspomagająca rodziców w
prawidłowym rozwoju dziecka. Książka wyjaśnia
na czym polega właściwa sztuka odmawiania i
pokazuje, że konfrontacja z odmową to jeden z
warunków rozwoju silnych i świadomych swojej
wartości dzieci.
Program dydaktyczny dla rodziców o tematyce
koncentracji umysłu. Program ma na celu
pokazać rodzicom w jaki sposób można
wspomóc pamięć dziecka, pobudzić wyobraźnię,
ułatwić skuteczną naukę, wzmocnić kojarzenie i
umiejętność analizy, zwiększyć sprawność
myślenia i przyswajania informacji. Program w
wersji multimedialnej na nośniku DVD.
Książka dydaktyczna w zakresie teoretycznometodycznych aspektów wychowania. Dobór
tematów i sposobów realizacji konspektów
dostosowany do zadań wychowawczych dla
szkół podstawowych w zakresie: komunikacji,
więzi, granic i norm zachowań, tradycji,
twórczego
myślenia,
tolerancji,
agresji,
przemocy, konfliktów na linii dorośli-dzieci.
Książka zawiera min. 70 scenariuszy spotkań
warsztatowych.
Zestaw dydaktyczny plansz
zafoliowanych
formatu min. A3 + karty pracy + płyta CD. Całość
zestawu w trwałej teczce. Pomoc opracowana
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Cena
ogółem
netto

5

jako materiał dydaktyczny wspomagający
budowanie systemu wartości przez rodziców u
dzieci po to, aby lepiej orientowały się w tym,
co jest dobre, a co nie. Plansze mają za zadanie
przedstawić podstawowe prawa dziecka.
Zestaw ma rozwijać umiejętności, które są
niezbędne w poprawnych relacjach z innymi
dziećmi oraz dorosłymi.
Film dydaktyczny na nośniku DVD, który ma na 4 szt.
celu przekazanie rodzicom/opiekunom oraz
uczniom zasad właściwego zachowania na co
dzień. Film o tematyce savoir- vivre ma za
zadanie utrwalić zasadnicze nawyki estetyczne,
ogładę, wzajemne poszanowanie. Film zawiera
treści edukacyjne związane z: uprzejmością,
życzliwością,
punktualnością,
dyskrecją,
lojalnością, grzecznością, szacunkiem, strojem
odpowiednim do sytuacji, higieną itp. Film jest
konsekwencją
etyki,
zasad
współżycia
społecznego.
……………………………………………………………..
(data, pieczęć firmowa, czytelny podpis)
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