Nazwa projektu: „Rzecz w tym, kto umie więcej”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa: Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego,
Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Nr postępowania: 1/2020
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie
tel. + 48 888 999 600
e-mail: wicedyrektorsp1bukowno@gmail.com

ROZEZNANIE RYNKU
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, pn. „Rzecz w tym, kto umie więcej”, zaprasza
do złożenia oferty na realizację następującego zadania:
Dostawa pomocy dydaktycznych

I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w częściach. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
CZĘŚĆ 1.
Trzy monitory interaktywne, min. 65 cali, przygotowane do obsługi rozdzielczości 4K/UHD; moduł Android
wraz z pakietem podstawowych aplikacji; korzystanie z monitora bez potrzeby podłączania komputera –
wbudowany komputer OPS; narzędzia do nanoszenia notatek w serii Pro4K; dodatkowe narzędzia np.
stoper, minutnik, reflektor i system do głosowania; oprogramowanie służące komunikacji między
urządzeniem mobilnym a komputerem PC; procesory szóstej generacji.
CZĘŚĆ 2.
Modułowa pracownia przyrodnicza – moduł powietrze.
CZĘŚĆ 3.
Wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
1. Eduterapeutica – specjalne potrzeby edukacyjne klasy 4 – 8, wyd. EiSystem, w 1 zestawie
(Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia), 1 długopis 3D wraz z szablonami rysunków,
2. Karty pracy Eduterapeutica SPE 4 – 8, wyd. EiSystem,
3. 5 zestawów kontrolnych PUS, Epideixis,
4. 4 książeczki do zestawów PUS : zmiękczenia, óu, chh, rzż, wyd. Epideixis,
5. Gra Piramida ortograficzna zasady pisowni, wyd. Epideixis,
6. Gra Piramida ortograficzna uó, rzż, chh, wyd. Epideixis,
7. Gra Ortografia na wesoło, wyd. Adamigo,
8. Książka Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii, wyd. Harmonia,
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CZĘŚĆ 4.
Doposażenie pracowni matematycznej:
1. Tangram magnetyczny 3 kolory,
2. Magnetyczny zegar 24 godzinny średnica 41 cm,
3. Budujemy szkielety brył- 80 kulek, 250 patyczków,
4. Siatki 11 brył 10 cm –demonstracyjne z kartami pracy,
5. Mini bryły- 10 kształtów – 40 szt.,
6. Magnetyczne koła 19 cm – ułamki zwykłe i procenty,
7. EDULINE 6 - komplet przyborów geometrycznych z tablicą – magnetyczny,
8. Badamy podzielność liczb,
9. Domino – badanie kątów,
10. Domino skracanie ułamków,
11. Polydron mix zestaw klasowy 9 figur/ 260 elem.,
12. Ułamkowe koła wiaderko 350 elem.,
13. Prostokątny układ współrzędnych nakładka magnetyczna 83 cm x 93 cm
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
30231320-6 – monitory dotykowe
39162110-9 – pomoce dydaktyczne
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 i dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie
rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej
Zamawiającego: www.sp1bukowno.edupage.org. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego
postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
III. INFORMACJE DODATKOWE
1) Miejsce dostarczenia zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie, ul. Szkolna 8, 32-332 Bukowno
2) Termin realizacji: październik 2020
3) Oferta cenowa powinna być przekazana mailowo na adres: wicedyrektorsp1bukowno@gmail.com,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, nie później niż do dnia 21.10.2020 r. do
godziny 23:59.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr: 1/2020
Nazwa Oferenta: …..................................................................................................................................
Siedziba: ……..………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Adres do korespondencji:.........................................................................................................................
NIP: ……………………………………… REGON: ……………………………………… KRS: ……………………………………………
Adres e-mail: .......................................................

Telefon: ........................................................

W odpowiedzi na zapytanie otrzymane od Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie
składam ofertę na dostawę pomocy dydaktycznych

CZĘŚĆ 1.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Wartość brutto części 1. zamówienia: ………………………….…… zł (słownie: ……………………………………….………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………….……………….…..).

CZĘŚĆ 2.
Wartość brutto części 2. zamówienia: …………………….…… zł (słownie: ……………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………..…………………….…..)

CZĘŚĆ 3.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość brutto części 3. zamówienia: ………………………… zł (słownie: ……………………………………..………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….…..).

CZĘŚĆ 4.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Wartość brutto części 4. zamówienia: …………………… zł (słownie: ……………………..……………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…..).

Wartość brutto całości zamówienia: ………………………………………….……… zł (słownie: .…………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………….……………………………….…..).

OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
– wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in.
zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach w/w projektu, oświadczam,
że Wykonawca, którego reprezentuję:
nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia opieki lub kurateli.

……..............................................................
Data, podpis i pieczątka Oferenta
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