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Zapytanie ofertowe  

 

W związku z realizacją projektu: „Wspierać – Kształcić - Przeżywać”, planowanego do realizacji  w 

ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, zamawiający zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu. 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Łódź - Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7, 92-512 

Łódź, +42 672 70 89. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w Przedszkolu 

Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi. 

 

Zamówienie podzielono na części: 

 

Część I  

- pomoce do wspomagania rozwoju i korygowania zaburzonych funkcji wzroku, słuchu. i mowy 

 

Lp Wykaz pomocy Opis pomocy ilość 

1.  
Książka do ćwiczeń 
sakadowych  

Książeczka do terapii niedowidzenia oraz dla dzieci słabowidzących, 
pomagająca  pobudzać leniwe oko do patrzenia. Zawierająca min. 50 
ćwiczeń anaglificznych do terapii niedowidzenia. Zadania w niej 
zawarte dostosowane do dziecka w wieku przedszkolnym. 

1 sztuka 

2.  Folie do czyt. 
Płaska, giętka folia formatu A4, po przyłożeniu do strony 
powiększająca tekst w całości. Możliwość schowania do torebki lub 
traktowania jej jako zakładki do książki. Powiększenie 2x. 

3 zestawy 

3.  
Drobne elementy do 
ćwiczeń ruchomych 
gałek ocznych  

Średnie paletki fiksacyjne przeznaczone do badania i ćwiczeń dzieci 
o  upośledzeniu wzrokowym. Pomagające określić odległość, z której 
dziecko reaguje na wysoko kontrastowy obrazek twarzy.  

1 zestaw 

4.  
Pudełko - ćwiczenia 
wzroku  

Pomoc służąca diagnozie i usprawnianiu obuocznego widzenia 
podczas pracy z bliska oraz poziomu koncentracji wzrokowej i 
fiksacji wzroku. Pomoc powinna posiadać funkcjonalności zawarte 
na przykład w produkcie "Ortopudełko - poziom I (Nowa Szkoła)"  
lub innym produkcie równoważnym. 

1 sztuka 

5.  
Pętla do koordynacji 
oko-ruchowych 

Przestrzenna pętla do koordynacji oko-ruchowej. Narzędzie do 
kontroli i ćwiczenia koordynacji oko-ręka.  Na wyposażeniu ósemki 
piłeczki (np. lżejsza i cięższa) Pętla wykonana z trwałego tworzywa. 

3 sztuki 

6.  
Labirynty 
magnetyczne różne  

Drewniane plansze z labiryntem zabezpieczone bezbarwnym 
tworzywem. Plansza zaprojektowana, aby usprawniać rękę dziecka 
oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Drewniana plansza 
posiadająca wyżłobione korytarzyki, w których umieszczone są 
kolorowe kuleczki, przykryte przeźroczystą płytką. Kuleczki 
namagnesowane, magnetyczny wskaźnik umożliwiający przesuwanie 
kulek w różnorodnych zadaniach. Wymiar planszy nie mniej niż 21 
cm x 21 cm. 

5 sztuk 

7.  Klepsydra 
Zestaw minimum 5 klepsydr o różnych kolorach. Klepsydra 
zawierająca w środku dwa płyny. Jeden bezbarwny, drugi w 

1 zestaw 
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intensywnym kolorze.  

8.  Kule zręcznościowe  

Zestaw 3 kul sensorycznych. Każda kula zapewniająca odmienne 
doznania dotykowe wewnątrz (wypełnienie) oraz na zewnątrz 
(wypustki lub ich brak). Piłeczki wypełnione dużymi kulkami, 
małymi kulkami lub piaskiem. Dodatkowo w każdej z nich ukryty 
wąż, zachęcający do dotykania i motywującą niespodziankę.  

5 zestawów 

9.  gry dmuchane różne  

Gra w dmuchanie - tor przeszkód, zestaw składający się z minimum 
30 części. Zawierająca min. 10 drewnianych kwadratów  z różnymi 
przeszkodami; min. 2 szklane, drewniane styropianowe kulki; 20 
plastikowych mocnych słomek (dł.min. 20 cm). Instrukcja. Dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. 

2 zestawy 

10.   Gry logopedyczne 

Zestaw gier logopedycznych w walizce rozwijających umiejętność 
kierowania strumieniem powietrza. Możliwe warianty gry: dmuchana 
piłka nożna, zabawa w wulkan, labirynt kulek, statki. Zawartość: 8 
styropianowych kulek, szablony z kartonu, 1 pojemnik z tworzywa 
sztucznego. Wszystko w praktycznej walizce. Wiek: od 3 lat. 

1 zestaw 

11.  Nagrywające klamry  

Klamry do nagrywania, zestaw 6 sztuk. Możliwość nagrywania, 
kasowania i ponownego nagrywania np. dźwięki otoczenia, krótkie 
opowiadanka. Czas nagrywania min. 8 sekund. Klamry magnetyczne. 
Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary min.: dł. 11 x szer. 5 cm. 

1 zestaw 

12.  
Rakieta 
manipulacyjna 

Wielofunkcyjna zabawka drewniana umożliwiająca dziecku wiele 
różnorodnych możliwości zabawy. Panel rakiety wyposażony 
w labirynt z klockami; zegar; liczydło; dzwonek; lustro i tablicę 
manipulacyjną. wym. Około 35 x 35 x 60 cm, 

2 sztuki 

13.  
Karty obrazkowe do 
ćwiczeń w 
komplecie   

Zestaw: Karty obrazkowe o np. tematyce bliskiej dziecku  "W 
domu", "Na wsi" lub podobne umieszczone w pudełku, 
zawierającym  min. 10 dużych kart sytuacyjnych – tematycznych w 
dużym rozmiarze, liczne karty obrazkowe (min 150 szt.), sekwencje 
czynności i sekwencje chronologiczne oraz propozycji gier. Format 
kart: min. 9 x 9 cm i min.18 x 18 cm. Spakowane w pudełku z 
rozsuwanymi przegródkami, posegregowane. Materiał: bardzo trwały 
karton. Instrukcja. 

2 zestawy 

14.  

Gry artykulacyjne i 
wspomagające 
kształtowanie 
umiejętności zdań  

Dwie różne gry planszowe sprzyjające rozwojowi mowy. 
Wspomagające naukę budowania zdań, opisywania, opowiadania 
historyjek, poszerzają słownictwo. Przeznaczone są dla dzieci w 
wieku przedszkolnym. Wykonane z trwałych i estetycznych 
materiałów. 

2 sztuk 

15.  
Karty język i 
następstw w czasie  
  

Karty obrazkowe "Przed, po i w międzyczasie"  lub opisujące życie 
codzienne wykonane. Karty wspomagające naukę umiejętności 
wysławiania się oraz stanowiące środek rozwijający logiczne 
myślenie oraz fantazję. Na tylnych stronach podpowiedzi, 
umożliwiające sprawdzenie zadania. Zestaw minimum 60 kart (o 
wymiarach minimum 6 x 6 cm) w pudełku. Zawartość zestawu: min. 
20 ciągi wydarzeń po 3 karty i 1 instrukcja z propozycjami gier i 
ćwiczeń. 

10 
zestawów 

16.  
zestaw do ćwiczeń 
narracyjnych.  
  

Zestaw klocków kontrastowych, umożlwiających trenowanie pamięci 
przestrzennej, zwiększające jej pojemność. Stymulujące zmysł 
wzroku dzięki kontrastowym kolorom i geometrycznym wzorom na 
klockach. Zestaw zawierający min. 20 klocków (po 10 w każdym 
kolorze) o wym. min. 3 x 3 cm; podstawka o wym. 15 x 3 cm ; 14 
dwustronnych kart o wym. min. 15 x 15 cm. 

2 zestawy 

17.  
Wibratory 
logopedyczne 
  

Zestaw logopedyczny do rehabilitacji aparatu mowy, terapii zaburzeń 
sensorycznych oraz do nauki karmienia. W skład zestawu wchodzą: 
wibrator logopedyczny wraz z min 3 wymiennymi nasadkami 
masującymi, 2 gryzaki terapeutyczne, bateria. Całość zapakowana w 
estetyczny piórnik z tworzywa sztucznego. Produkt nie zawiera 

2 zestawy 
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ołowiu, ftalanów, PCV, BPA czy lateksu. 

18.  
Zestaw do rozwoju 
mowy  

Zestaw logopedyczny do rozwoju mowy składający się z minimum 
65 elementów. Pudełko z figurkami zwierząt, pojazdami, 
instrumentami muzycznymi i wieloma innymi przedmiotami 
umożliwiającymi rozwój i współpracę między dziećmi i terapeutami, 
nauczycielami bądź rodzicami. 

2 zestawy 

19.  
Gryzaki 
logopedyczne 

Gryzaki logopedyczne wykonane ze sprężystego tworzywa, 
pomagające zwalczać m. in. niechęć do jedzenia i nawyk zgrzytania 
zębami. Wykonane z materiału bezpiecznego dla dzieci i 
posiadającego medyczne atesty bezpieczeństwa. 

4 sztuk 

20.  
Historyjki 
obrazkowe  

Historyjki obrazkowe do ćwiczeń językowych, nauki porządkowania 
zdarzeń i tworzenia dowolnych opowieści. Dołączone karty ze 
znakami zapytania. Tematyka historyjek obejmująca zdarzenia dnia 
codziennego. Zestaw zawiera minimum 20 serii, po 4-9 kart , łącznie 
minimum 145 kart o wym. min. 9 x 9,5 cm. 

1 zestaw 

21.  
Szpatułki 
laryngologiczne    

Szpatułka laryngologiczna lub logopedyczna, drewniane, wykonana 
w 100% z drewna brzozowego. Nie zadzierające się i nie strzępiące. 
Polecane do ćwiczeń pionizacyjnych  języka. (opakowanie min. 100 
szt.) 

4 sztuk 

22.  
Pacynka 
terapeutyczna 

Pacynka terapeutyczna z ruchomą głową, otwór z tyłu głowy i 
workowate ręce, w które mieszczą się zarówno dłonie dziecka, jak i 
osoby dorosłej. Posiada ruchomy język, w który można włożyć 
palce. Wym. min. 70 x 12 x 15 cm. 

2 sztuki 

 

Część II 

-pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju myślenia i stymulacji funkcjonalnej: 

 

Lp Wykaz pomocy Opis pomocy ilość 

1.  

Mozaika z 
gwoździami lub 
napami 
 

Mozaiki na siatce. Zestaw składający się z min. 350 sztuk 
gwoździków/nap o średnicy (min.1,5 cm) z elastycznego tworzywa 
Kratki o wymiarze ok. 25 x 20 cm z elastycznego tworzywa, karty  z 
wzorami z estetycznego tworzywa.  

3 zestawy 

2.  
Mozaika z figur 
geometrycznych 

Pomoc zawiera karty z przezroczystego tworzywa z kolorowymi 
ilustracjami oraz drewniane elementy z magnesem. Zestaw 
umieszczony w drewnianym pudełku. Zawiera: minimum 24 
drewniane elementy z magnesem, 12 kart o wym. ok. 34 x 23,5 cm.  

2 zestawy 

3.  
Nakładanki z 
odgłosami 

Zabawna nakładanka przedstawiająca różne środki transportu lub 
zwierzęta z farmy naśladująca ich odgłosy. Kołki przymocowane do 
elementów ułatwiają nakładanie. 7 elementów do nakładania  wym. 
Około 28 x 28 cm 

2 sztuki 

4.  
Mozajki 
magnetyczne 

Zestaw magnetycznych płytek mozaikowych o różnych kształtach. 
Specjalny kształt tych płytek pozwala na komponowanie pięknych i 
unikatowych mozaik. Praktyczny pojemnik - walizeczka bezpiecznie 
przechowuje wszystkie komponenty. Tablet - pokrywkę w każdej 
chwili można odpiąć. Tablica jest dwustronna - po jednej stronie 
czarna we wzory, po drugiej biała suchościeralna. Minimum 464 
elem. magnetycznych z pianki o wym. 1,5 cm. 

2 zestawy 

5.  
Układanki 
magnetyczne 

Po 4 magnetyczne, starannie wykonane układanki w trwałym 
drewniany pudełku. Każdy motyw składa się z 12 części i można go 
układać na magnetycznej pokrywie pudełka, dzięki czemu elementy 
się nie ześlizgują. Po 48 elementów. Materiał: tektura, drewno. 
Ułożone puzzle (wymiary w przybliżeniu): dł. 21 x szer. 16 cm.  

2 sztuki 

6.  
Układanki 
magnetyczne w 
metalowej walizce 

Magnetyczne elementy do układania zamknięte w metalowej 
walizeczce. Walizka o wym. 30 x 21 x 4 cm, 6 kart postaci o wym. 29 
x 20,5 cm, 6 kart ze wzorami ułożenia o wym. 9 x 6 cm, 144 

2 sztuki 
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magnetyczne elementy ze sztywnego kartonu o wym. od 1 x 1 cm do 
6,5 x 4 cm. 

7.  
Numicon  - jaka tutaj 
nazwa 

Kolorowe elementy do metody Numicon. Zestaw zawiera 32 kształty 
Numicon (10 pojedynczych, 5 podwójnych, 3 potrójne, po 2 ze 
wszystkich pozostałych rodzajów - aż do 10), 52 kołeczki Numicon , 
podstawa, książeczka zyg-zak, sznurówka , 2 dwustronne plansze z 
wzorami, zestaw kart 0-10, woreczek na elementy, przewodnik z 
ćwiczeniami.  

4 zestawy 

8.  
Zestaw do metody 
Numicon 

Kolorowe elementy do metody Numicon. Zestaw uzupełniają, 
składający się z klocków po 10 szt. kształtów 1, 2, 3, 4, 5, 10 oraz po 
5 szt. kształtów 6, 7, 8, 9 wraz z kompletem dodatkowych pomocy 
(waga do numicony, plansze, oś liczbowa dla ucznia). 

4 zestawy 

9.  system PUS   
Zamykane pudełka z tworzywa, w którym znajduje się 12 
ponumerowanych klocków oraz książeczka PLUS dla dzieci 
przedszkolnych . 

10 
zestawów 

10.  

plansze dydaktyczne 
dwustr. dot róż. 
tematyki społ-
przyrodniczej 

Sylabowe Plansze Edukacyjne wydawnictwo Wir lub produkt 
równoważny. – to wielofunkcyjne plansze tematyczne wspomagające 
edukację przedszkolaków. Plansze są dwustronne o  formacie: 
70x100cm. Oprawione w listwy metalowe z zawieszką 
 

10 sztuk 

11.  
Płyty manualno-
tematyczne 

Płyty z drewna brzozowego do przykręcenia na ścianę o wymiarach: 
40,6 x 43,2 cm. O różnej tematyce: 
„Instalator”. Ze śrubą skrzydełkową, nakrętką i zaworem 
zamykającym.  
Płyta „Dźwig”. Podczas obrotów betoniarki słychać „odgłosy 
mieszania”. Przy pomocy magnesu, w który wyposażony jest dźwig, 
można zdjąć kontener z ciężarówki.  
Płyta „Pajęczyna”. Z pajęczyną i 3 figurkami do przesuwania: 
pająkiem, muchą i biedronką.  

3 sztuki 

12.  Liczmany 
Zestaw gumowych liczmanów przedstawiających postacie, w 
minimum 4 kształtach i 4 kolorach, do przeliczania i sortowania. W 
zestawie: minimum 72 szt. o wysokości  od 3 do 6 cm.  

2 zestawy 

13.  
Puzzle warstwowe w 
różnych stopniach 
trudności  

Zawartość: min 30 elementów ze sklejki - elementy tworzą min.3 
układanki drewniana podstawa o wymiarach minimum 14,5 x 14,5 x 2 
cm - w podstawie znajduje się pierwsza ilustracja 
Każdy zestaw to różna tematyka (np. rozwój człowieka, sytuacje z 
życia, fazy rozwoju, pory roku) 

5 
zestawów 

14.  Klepsydry zestaw  
Komplety klepsydr piaskowych , odmierzających różne interwały 
czasowe: 1 minuta, 3 minuty, 5 minut, 10 minut.  

4 zestawy 

15.  
Zestaw mini do 
metody Willygo  

Pomoc do zajęć realizowanych metodą "Świat Liczb Willy’ego" lub 
równoważny. Składa się z Liczbowych domów mini (15 domków, 
chorągiewki z trwałego materiały z cyframi, 1-10 oraz drewniane 
wtyczki, wym. (bez chorągiewki 7 x 9,5 x 6 cm), Liczbowej drogi 
mini (płytki 0-20 - szary filc, 5 mm grubości, 3,5 x 5 cm) i 
Liczbowych ogrodów mini (10 sztuk, zielony filc, 5 mm grubości, 
średnica 15,5 cm). 

2 zestawy 

16.  
Gra metematyczna 
do metody Willyego 

"Gra "Liczbowe krasnale" lub produkt równoważny – duża gra 
planszowa uzupełnienie metody Świat Liczb Willyego wyposażona w 
pionki i karty do metody (krasnale, wróżkę, kobolda), kostkę i skarby.  

2 sztuki 

17.  
Gra metematyczna 
do metody Willyego  

Pomoc do zajęć realizowanych metodą "Świat Liczb Willy’ego" - 
„liczbowa łąka”  lub produkt równoważny.  
 

2 sztuki 

18.  Zestaw magnetyczny 

Pomoc do zajęć realizowanych metodą "Świat Liczb Willy’ego" dwie 
powlekane metalowe płyty ścienne o wymiarach 100 x 70 cm z 
liczbowymi ogrodami. Wróżka Niezapominajka, Psotnik Przewrotnik 
i mnóstwo innych magnetycznych elementów. 174 części lub produkt 

2 zestawy 
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równoważny. 
 

Część III 

-pomoce dydaktyczne do arteterapii 

 

Lp Wykaz pomocy Opis pomocy ilość 

1.  
Projektor do 
malowania po 
śladzie 

Projektor do malowania po śladzie przenoszący szablony na ściany 
materiał, papier i inne powierzchnie. Otwór projekcyjny min. 12,7 x 
12,7 cm. W komplecie żarówka energooszczędna 23 W (odpowiednik 
żarówki 100 W). Wymiary: 30 x 15 x 24 cm.  

1 szt. 

2.  
Suszarka do prac 
plastycznych 

Wysokiej jakości suszarka ścienna zaprojektowana do użytku w 
przedszkolach i szkołach. Metalowa rama i składane półki druciane, 
na każdej półce powinien zmieści się jeden arkusz A2 (dwa arkusze 
A3, cztery arkusze A4). Możliwość składania półek na płasko do 
ściany. 

1 szt. 

3.  
Nożyczki 
terapeutyczne 

Nożyczki do nauki cięcia z udziałem drugiej osoby. Konstrukcja 
rączki pozwalająca na wspomaganie dziecka. Wykonane ze stali 
nierdzewnej, z podwójnym uchwytem. Dostosowane dla dzieci 
praworęcznych. Długość 13 cm. 
 

4 szt. 

4.  
Wypalarka do pracy 
z dziećmi w drewnie 

Wypalarka do drewna. W komplecie z wypalarką stojak, 20 końcówek 
(ostre lub do wzorów) oraz ostrze do cięcia styropianu. 230 V, 23 W. 
Długość: 17 cm. 
 

1 szt. 

5.  
Zestaw do 
modelowania 

Komplet niezbędnych narzędzi dla małego rzeźbiarza, w zestawie: 
drewniana szpatułka z ząbkami, nożyki, metalowe formierze, które 
pozwalają wyjąć glinę z wnętrza formowanej rzeźby, dzbanka itp. 
Różne kształty końcówek dające możliwość wykonania zabawnych 
wzorów i faktur na glinie, modelinie, plastelinie i masie plastycznej. 
Każdy element zestawu posiadający drewnianą rączkę zakończoną z 
obydwu stron narzędziem.  

 6 
zestawów 

6.  
Zestaw do 
filcowania duży 

W skład zestawu wchodzą: 
- wełna z merynosów, 250g x 12 soczystych kolorów do filcowania w 
woreczku. 
- Maty z pianki do filcowania, 10 sztuk  
Wymiary: 15 x 20 cm, 2 cm grubości. 
- Uchwyty drewniane do igieł do filcowania 5 szt. 
Igły do filcowania, 20 sztuk o długości 90 mm. 
 

1 zestaw 

7.  
Dziurkacze 
dekoracyjne  

Zestaw 36 dziurkaczy z motywami na cały rok: po 2 kwiatki, 5 
choinek, 5 koniczynek, 2 aniołki, 2 spadające gwiazdy, 5 gwiazd, 2 
koty, 2 nuty, 3 motyle, 3 delfiny, 3 serca. Wycięcia zbierane są na 
małej tacce. Wymiary: dł. 5 x szer. 3,5 x wys. 5 cm; Wielkość 
motywu: ok. 1 cm. 
 

1 zestaw 

8.  
Zestaw do 
enkaustyki 

Enkaustyka – kompletny zestaw, 55 części. 
Zestaw zawiera 
12 farb woskowych do enkaustyki 
1 żelazko do malowania 
1 metalowy skrobak 
po 10 arkuszy papieru A5 i A6 
20 arkuszy papieru A7 
1 książkę o enkaustyce. 
 

1 zestaw 

9.  Wieszak na papier w Funkcjonalny wieszak na rolkę papieru rysunkowego, do 1 szt. 
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rolce do plastyki zamocowania na ścianie. Mebel wykonany ze sklejki lakierowanej o 
gr. min.18 mm.. Biały blat sztalugi wykonany z płyty laminowanej o 
gr. 12 mm. 

10.  
Zestaw poduszek do 
stempli 

Zestaw poduszeczek do stemplowania, 6 sztuk. Wymiary: 
średnica/przekątna minimum 12 cm. 
 

2 zestawy 

11.  Mix dużych stempli 
Duże, poręczne stemple min. 45 sztuk mają duży uchwyt, który łatwo 
chwytają małe dzieci. Zestaw zawierający minimum  45 różnych 
motywów ozdobnych, np. zwierzęta, postacie, kwiaty, pojazdy itd.  

5 
zestawów 

12.  Płytki do frottage 
Wzory: kot, motyl, słoń, ptak, koń, ryba. Materiał: tworzywo 
sztuczne. Wymiary: 21,5 x 28 cm. 

5 
zestawów 

13.  Sztalugi 
Regulowana sztaluga, wykonana z drewna lakierowanego. 
Zawierająca półeczkę do przechowywania przyborów plastycznych. 
Wymiary: 77 x 164 cm. 

3 szt. 

14.  
Zestaw 
instrumentów 

Zestaw instrumentów perkusyjnych składający się z: 
1 x para skórzanych marakasów, średnie 
1 x drążek z dzwonkami, 
1 x drewniany shaker, mały 
1 x skórzane jajko grzechotka 
1 x Tambourine 10" 
1 x 8" ręczny bębenek  
1 x drążek z dzwonkami 
1 x 12" ręczny bębenek  
1 x drewniane tamburyno 10" 
1 x drążek z dzwonkami, czerwony 

1 zestaw 

15.  
Duże bębny wysokie 
(bongosy lub 
djembe) 

Instrument dla najmłodszych dzieci rozwijający ich poczucie rytmu. 
Dostosowany do małych dłoni, stworzony w 100% z syntetycznych 
tworzyw. Posiada miękką głowicę. W zestawie 2 sztuki. 

 2 zestaw 

16.  Misy dźwięczące 

Komplet dźwięczących mis tybetańskich, 9 części" Komplet powinien 
zawierać 3 różnej wielkości i wagi dźwięczące misy : średnica 10 cm, 
200 - 300 g; średnica 16 cm, 600 - 700 g; średnica 19 cm, 800 - 900 g 
oraz 3 pałeczki i 3 filcowe tarczki w kolorze czerwonego wina. 
 

1 zestaw 

17.  Krosno małe 

Tkanie na krosnach to doskonała praca manualna. Dzieci 

przewlekają nawleczone wełną czółenko przez sznurki osnowy. 

Wzory zależą od zastosowanych kolorów i kolejności 

przeplatania. Drewniane krosno o wymiarach 16 cm x 20 cm 

20 sztuk 

 

Część IV 

-pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających umiejętności społeczne - rytmiczno-teatralne oraz 

sportowo-taneczne 

Lp Wykaz pomocy Opis pomocy ilość 

1.  
Drewniany teatr dla 
dzieci 

Drewniany dwudrzwiowy parawan „Kamishibai” lub równoważny, 
wykonany z drewna sosnowego i pomalowany lakierem bezbarwnym 
z atestem PZH dla zabawek. Wymiary: dostosowane do formatu kartki 
A3. 
 

5 sztuk  

2.  Teatr cieni  
Zestawy do zabawy teatrem cieni składający się z: papierowej sceny, 
minimum 18 drewnianych kukiełek.  

1 zestaw 

3.  
Kolorowe chusty do 
zabaw tanecznych 

Minimum 28 apaszek (4 w każdym z 7 różnych kolorów). Rozmiar 
kwadrat 35cm/35cm. 

2 zestawy 

4.  Parawan  
Stojaki wykonane z estetycznych, lekkich chromowanych rurek, które 
można w prosty sposób montować i demontować o wymiarach 2m x 
2,5m  

3 sztuki 
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Elementy stojaka:  chromowane rurki x 4 szt.,  podstawa x 2 szt.,  
łącznik x 2 szt.,  złącze jednoramienne x 4 szt.,  zaślepka płaska x 2 
szt.,  paski ściągające x 25 szt.,   klucz imbusowy x 2 szt.,  kółka x 4 
szt., instrukcja montażu wraz z banerami do zamontowania na nich   

5.  Kurtyna zamek 

3-częściowa kurtyna zamek nowa szkoła lub równoważna, do 
przedstawień teatralnych, mogąca pełnić funkcję zarówno kurtyny jak 
i tła tworząc element scenografii. Wyposażona w metalowe 
pierścienie ułatwiające zawieszenie i przesuwanie. wymiary 1 części: 
150 x 350 cm 
wymiary całości: 450 x 350 cm 

1 zestaw 

6.  Duża lalka pacynka  
Pacynka posiadające  ruchome usta i ręce. Elementy te można 
mocować do dłoni lalki za pomocą rzepów, wym. min 70 cm. 

1 sztuka 

7.  
Przebrania do 
pacynki 

Zestaw strojów do dużej lalki pacynki w walizce - zawierające stroje 
np.: lekarza, policjanta i strażaka, idealnie pasujące na lalki pacynki -
 elementy strojów mocowanych do lalki  za pomocą rzepów. wym. 
walizki 25 x 22 x 18 cm, po rozłożeniu: 75 x 67 cm, min. 30 elem. 

1 zestaw 

8.  Pacynki edukacyjne  
Pacynka do animacji dla dzieci. Wykonana z miękkiej tkaniny z 
materiałową lub drewnianą głową - wys. Min 20 cm lub na rękawicy 
pasującej na rękę dziecka i dorosłego.  

15 szt. / 
każda inna 

9.  Pacynki emocje 

Wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny z elementami 
pluszu, o budowie sprzyjającej dłoni dziecka w wieku przedszkolnym. 
Wys. Ok. 25 cm; 6 pacynek: uśmiechnięta, smutna, przestraszona, zła, 
neutralna, zdziwiona. 

1 zestaw 

10.  Pacynki na palec 

Zestaw pacynek na palec przedstawiających najpopularniejsze 
zawody, w tym: fryzjer, kucharz, lekarz, inżynier, strażak, ogrodnik, 
prawnik, mechanik samochodowy, pielęgniarka, policjant, listonosz, 
żołnierz, nauczycielka, pilot. Wykonane z filcu z aplikacjami 
z wielokolorowych tkanin. 14 szt., wys. 25 cm 

1 zestaw 

11.  
Stroje teatralne 
różne  

Przebranie teatralne ułatwiające dziecku zabawę w role i występ 
teatralny  - kostiumy w rozmiarze uniwersalnym dla dzieci w wieku 3-
7 estetycznie wykonany z dobrej jakości tkanin, każdy do innej roli 
(postacie bajkowe, zwierzęta, zawody). Każdy strój inny. 

20 sztuk  

12.  Bęben ramowy   
Bęben podłogowy. Z miejscem dla min. 8 dzieci,. W zestawie 8 
filcowych pałek. Materiał: jesion, kozia skóra. Wymiary: średnica 90 
cm, wys. 19 cm. 

1 sztuka 

13.  
Dzwonki 
chromatyczne 

Dzwonki chromatyczne 27 tonów - dwie pełne oktawy z półtonami, 
Podstawa drewniana 
-W komplecie 2 pałeczki drewniane.  

10 kpl. 

14.  Muzyczne jajka  
Zestaw 80 sztuk jajek shakerów w opakowaniu. Instrumenty o 
wyraźnym i krystalicznie czystym dźwięku. Materiał: Plastik. 

1 zestaw 

15.  Dzwonki z rączką 

Zestaw 13 dzwonków diatonicznych i chromatycznych do grania na 
dwa sposoby. Pierwszy – tradycyjny, drugi naciskając guziki 
umieszczone w rączkach. Instrumenty bardzo kolorowe. Dźwięki: c1 
cis1 d1 dis1 e1 f1 fis1 g1 gis1 a1 ais1 h1 c2 . 

1 zestaw 

16.  Cymbałki na tubach 
Cymbałki na tubach to 8 kolorowych pojedynczych sztabek, gdzie 
każdy kolor przypisany jest do konkretnego dźwięku. Zestaw składa 
się 13 dzwonków na tubach  diatonicznych i chromatycznych. 

1 zestaw 

17.  Janczary 
Dzwoneczki na kolorowym pasku z rzepami. Możliwość zapięcia na 
ręce albo nodze. 

20 sztuk 

18.  
Chusty duże do 
żonglowania 

Duże chusty w  różnych kolorach tęczy, rozmiar 70cm x 70cm. 
Tworzywo: 100% nylon, wolno opadające, żywe kolory. 

15 szt. 

19.  
Wstążki 
gimnastyczne 

Zestaw 28 wstążek do tańca - 7 kolorów po 4 sztuki zawieszonych na 
plastikowej obręczy o średnicy koła min. 10 cm na każdej po ok. 10 
wstążek. 

1 zestaw 

20.  
Wstążki 
gimnastyczne biało 

Zestaw 20 wstążek do tańca - kolor biały i czerwony, zawieszonych 
na plastikowej obręczy o średnicy koła min. 10 cm na każdej po ok. 

1 zestaw 
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czerwone 10 wstążek. 

21.  Liny do zabaw 

Liny trzywarstwowe o różnej długości i kolorze minimum 7 sztuk. 
Liny zakończone magnesem, który ułatwia tworzenie różnych form 
zabawy i ćwiczeń ruchowych: rzuty do celu, rozpoznawanie kolorów, 
ćwiczenia stóp i równowagi. 

1 kpl. 

22.  
Pokrowce na hula 
hop 

Pokrowce uniwersalne - dzięki wszytej gumce pasują do mniejszych i 
większych Hula Hop w różnych 7 tęczowych kolorach zestaw 7 sztuk 
po  1 z każdego koloru. Średnica pokrowca: 80 cm. 

3 zestawy 

23.  Wstążki do tańca 
Tęczowe wstążki z różdżką z brokatu. W komplecie 6 szt. Długość 
wstęgi min. 1.5m. 

3 kpl. 

24.  Chusta Animacyjna 

Chusta animacyjna bezpieczna i wytrzymała wyposażona w 
praktyczny, kolorowy futerał. Materiał: barwny, wytrzymały, 
miękki w dotyku, Kolorystyka: tęcza (fioletowy, niebieski, zielony, 
żółty, pomarańczowy, czerwony) Uchwyty: 36 (tęczowe) wielkość 7 
m. 

1 szt. 

25.  
Komplet kul 
rehabilitacyjnych 

KULE REHABILITACYJNE - 6 szt. Miękkie o różnych wielkościach 
i wagach. Wykonane z mocnej gumy, wypełnione piaskiem 
kwarcowym. W komplecie min. 6 szt: 
2 x 0,5 kg (kule czarne), 
2 x 0,75 kg (kule zielone), 
1 x 1 kg (kula czarna), 
1 x 1,5 kg (kula zielona), 

1 kpl. 

 

 

Część V 

-pomoce dydaktyczne do  zajęć Treningu Umiejętności Społecznych 

Lp Wykaz pomocy Opis pomocy ilość 

1.  Dwustronna tablica 

Dwustronna tablica o regulowanej wysokości i stabilnej półeczce na 
akcesoria. Z jednej strony powierzchna do flamastrów 
suchościeralnych, a z drugiej - do kredy. Rolkę papieru mocuje się na 
dolnym drążku i wyciąga górą. Można również mocować arkusze 
dużego papieru za pomocą klipsów. Wiek: od 3 lat. Wymiar min. 67 x 
124 x 66 cm. 

1 szt. 

2.  
Kalendarz 
tygodniowy  

Zestaw zawiera tablicę do powieszenia na ścianie (78 x 43 cm), 7 
kartoników z nazwami dni tygodnia, 31 kartoników z liczbami od 1 - 
31, 12 kartoników z nazwami miesięcy, 18 kartoników z pojęciami 
czasu, 12 z pogodą, 3 z pojęciami dziś, wczoraj i jutro.  

1 zestaw 

3.  Magnetyczny zegar  
Zestaw zawiera: 1 magnetyczny zegar, 1 magnetyczną tarczę 
zegarową, 26 magnesów przedstawiających codzienne czynności (8 x 
8 cm). Wymiary zegara: min. 71 x 71 cm 

1 zestaw 

4.  
Magnetyczne gry i 
układanki tablicowe  

Metalowa tablica z kolorowymi elementami, mazakami i gąbka. 
Elementy układanki posiadają z tyłu magnes co umożliwia ich 
dowolne układanie na tablicy. 

3 szt. 

5.  Gra stolikowa 

Układana „Kolorowe schodki” lub równoważna.  Zawartość: 45 
drewnianych krążków (Ø 5 cm, wys. 1,2 cm) w 9 kolorach, 1 
podstawka z przymocowanymi na stałe 13 drewnianymi kołkami (18 x 
18 cm, wys. 1,8 cm), 1 woreczek z materiału z zapięciem na rzep, 
instrukcja.  

1 szt. 

6.  Gra stolikowa 

Układana "Szmaragdowa Wyspa" lub równoważna.   
Zawartość: 1 szmaragdowa wyspa z kulą wahadłem, 6 kokosów (na 
sznurkach), 2 szmaragdy(na sznurkach), instrukcja. Rodzaj gry: 
zręcznościowa.  

1 zestaw 

7.  Gra stolikowa 
Układanka "Kolorowe klejnoty"" lub równoważna. 30 drewnianych 
rombów. Rodzaj gry: układanka.  

1 szt. 
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8.  Dywanik Emocje  
 Dywan Emocje. 12 buź z różnymi uczuciami. Materiał: nylon, lateks 
kolorystyka spokojna, stonowana. Wymiary: Ø 2 m. 

1 szt. 

9.  
Mata edukacyjna – 
kokony scenerie 
opowiadań 

Kokony scenerie opowiadań lub produkt równoważny. Zawartość: 3 
kokony – scenerie opowiadań (rodzina, gospodarstwo, bajkowy las), 
strona zewnętrzna z filcu, strona wewnętrzna z materiału (można 
wycierać szmatką), po 10 figurek z drewna (grubość 1,2 cm). 
Wymiary: powierzchnia do zabawy 43,6 cm x 20 cm, kokon po 
zwinięciu (z pętelką) ok. 9,5 x 48 cm, dziewczynka ok. 3,4 x 4,9 cm.  

1 szt. 

10.  
Zwierzęta 
farmerskie 

Zagroda ze zwierzątkami wykonana z drewna składająca się z 
budynków zagrody i drewnianych figur zwierząt, ludzi i pojazdów do 
zabawy w wiejskie podwórko 

1 kpl. 

11.  
Człowiek i jego 
wnętrze 

Lalka z otwartą klatką piersiową i zestawem 7 organów wewnętrznych 
wydających dźwięki. Zestaw zawiera lalkę oraz 7 organów. Wymiary: 
min. 46 cm. 

1 szt. 

12.  Zestaw Mecaniko  
Zestaw Mecaniko  lub równoważny. Wykonany z wytrzymałego 
plastiku i zawiera śrubokręt, śruby, nakrętki, itp. - łącznie 191. 
Wymiary kary: 20 x 28 cm 

2 kpl 

13.  
Układanka emocje - 
duplo 

Układanka emocje – duplo lub równoważna. Zestaw zawierający 8 
dwustronnych kart konstrukcji, pomagających w początkowych 
etapach pracy. 188 klocków typu DUPLO w kolorowym kartonie, 
zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku 3-5 lat, 8 dwustronnych kart 
inspiracji, unikatowe klocki pozwalające na budowanie konstrukcji 
służących do wyrażania emocji. 

 

14.  Nawlekanki 
Duże plastikowe lub drewniane elementy (ok. 150-200 szt.) służące do 
nawlekania wraz ze sznurkami. Każdy zestaw inny. 

2 kpl. 

15.  Przybijanki 
Zestaw składający się z kolorowych drewnianych kształtów korkowej 
podkładki i małych gwoździków wraz z młoteczkiem służących do 
układania i przybijania elementów mozaiki. 

2 kpl 

16.  Układanka okienka 

"Klocki okienne, do wypełniania, 21 sztuk" lub równoważne. 
Każdy klocek posiada dwie szyby okienne: jedną kolorową lub 
lustrzaną i jedną przezroczystą. W dużych klockach można otworzyć 
jedną szybę. Dzięki temu dla uzyskania dodatkowego efektu klocki 
można wypełniać. Zamknięcie na magnes zapewnia szczelność. 
Materiał: drewniana rama, kolorowe i przezroczyste płyty akrylowe, 
lustro. Wymiary: 7 sztuk 8 x 8 x 4 cm; 7 sztuk 16 x 8 x 4 cm; 7 sztuk 
16 x 16 x 4 cm. 

1 kpl. 

17.  
Stadion piłkarski 
stolikowy  

Stadion piłkarski Remi lub równoważny. Wymiary: 8 cm x 65 cm x 
35 cm; Cztery okrągłe uchwyty umożliwiające łatwe manewrowanie 
we wszystkich kierunkach i płaszczyznach. 

2 szt. 

18.  Fala matematyczna   

Fala matematyczna Remi lub produkt równoważny. Pofalowany tor o 
długości 120 cm wyściełany trwałym tworzywem sztucznym. Do 
całości dołączone są 3 drewniane kule oraz trzy plastikowe (do 
ćwiczeń logopedycznych) każda o średnicy 6 cm. Pomoc wykonana 
jest z drewna, pokrytego nietoksycznymi farbami i lakierem o niskiej 
ścieralności. 

1 szt. 

19.  Fleximemo  

Fleximemo Remi lub produkt równoważny. Produkt składający się ze 
skrzynki w której znajdują się mniejsze zamykane pudełka (min 20 
szt.) do których można wkładać różnorodny materiał dydaktyczny 
przykryte przezroczystą pleksą.  

1 szt. 

20.  Buldima 
Buldima  Remi lub produkt równoważny. 96 drewnianych płytek o 
wymiarze 9x9 cm z jednym nacięciem, o dużej możliwości ciekawych 
połączeń + dwie kostki z kolorami. 

1 szt. 

21.  
Fakturowe 
zgadywanki  

Fakturowe zgadywanki Remi lub produkt równoważny. 40 
drewnianych kwadratowych płytek o wymiarach boków nie 
mniejszych niż 7 cm z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi 
fakturami, minimum 20 rodzajów powtórzonych dwukrotnie.  4 

1 szt. 
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drewniane plansze do wyznaczania zdań o długości nie mniejszej niż 
40 cm z 5 wyciętymi, kwadratowymi otworami, w których mieszczą 
się płytki z fakturami. Całość umieszczona w dużym drewnianym 
pudełku. 
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Część VI 

pomoce dydaktyczne do ćwiczeń i zajęć ruchowych 

 

Lp Wykaz pomocy Opis pomocy ilość 

1.  
Kołdra 
obciążeniowa  

Kołdra wypełniona bezpiecznym, szklanym granulatem. Jego 
struktura podobna do piasku dzięki czemu kołdra nim wypełniona jest 
miękka i delikatna. Kołdra umożliwi stałej modyfikowanej ciężarem 
obciążającym dawki wrażeń czucia głębokiego do zmniejszania 
obronności dotykowej przy zaburzeniach modulacji sensorycznej oraz 
w kształtowaniu niektórych reakcji posturalnych. Rozmiar 1 x 
min.90x100cm, 1 x min.100x150cm. Waga min. 2kg. 

2sztuki 

2.  Kształtki piankowe 

Zestaw kształtek do zajęć ruchowych składa się z minimum z 8 
miękkich brył-klocków o różnych kształtach i kolorach. Wykonane 
one są z pianki i pokryte odporną na ścieranie skórą ekologiczną, 
łatwą do utrzymania w czystości.  

1 zestaw 

3.  
Zestaw do 
balansowania 

Składający się minimum z 8 elementów. Każda deska do 
balansowania jest wyposażona w inne elementy strukturalne np. z 
pianki i dzięki temu stawia nowe wyzwanie. Deski można połączyć ze 
sobą nawzajem oraz płytą łączącą – tak aby powstały indywidualne 
trasy do balansowania! Materiał: solidny korpus ze sklejki (drewno). 
Długość deski około 100 cm 

1 zestaw 

4.  Tunel sensoryczny 

Sensoryczny tunel dla dzieci z zapotrzebowaniem bodźców czucia 
głębokiego. Pokryty odporną na ścieranie skórą ekologiczną, łatwą do 
utrzymania w czystości (skajem). Wymiar tunelu: średnica min. 60 
cm, długość min. 100 cm. 

1sztuka 
 

5.  Worek Rozciągliwy 
Sensoryczny worek rozciągliwy dla dzieci z zapotrzebowaniem 
bodźców czucia głębokiego. 1 sztuka w rozmiarze min. 101 cm  x  68 
cm, 1 sztuka w rozmiarze min. 120 cm  x  68 cm. 

2 sztuki 
 

6.  Maglownica 

Dziecko przeciskając się pomiędzy wałkami stymuluje układ czucia 
głębokiego. Istnieje możliwość regulacji siły nacisku wałków. 
Maglownice można ustawić na materacu czy macie o różnych 
fakturach. Długość maglownicy to 120 cm. 
Sprzęt stosowany do hamowania obronności dotykowej poprzez 
dostarczanie dużej dawki wrażeń czucia głębokiego szczególnie 
przydatny przy zaburzeniach modulacji sensorycznej.  

1 sztuka 

7.  Deska rotacyjna 

Deski rotacyjne posiadająca obicie ze sztucznej skóry. Sprzęt 
rotacyjny wykorzystywany jest do rozwoju mechanizmów rotacji w 
obrębie tułowia oraz rozwoju zdolności do izolacji ruchów oczu od 
ruchu głowy i reakcji zgięciowych poprzez wzmacnianie mięsni 
zginaczy. 

1 sztuka 

8.  
Helikopter 
podwieszany 

Stanowi jeden z elementów zamiennych do podwiesia - szelki w 
helikopterze są miekkie co ma znaczny wpływ na komfort ich 
użytkowania.  Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej 
koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych /szczególnie 
Tonicznego Odruchu Błędnikowego/, wzmacniania napięcia mięśni 
posturalnych /zginaczy  i prostowników/ oraz ogólnej stymulacji 
układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu 
przedsionkowego i proprioceptywnego. 

1 sztuka 

9.  
Wałki 
rehabilitacyjne  

Duże piłki o średnicy około 40 cm i długości 80 cm w kształcie 
orzeszka ziemnego do zabaw indywidualnych oraz do zabaw 
wymagających współpracy dziecka z nauczycielem, rodzicem lub 
innym dzieckiem. Każdy inny (różniące się kolorek wielkością, 
fakturą) 

3 sztuki 
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10.  
Poduszki do 
siedzenia  

Komplet min. 25 poduszek do siedzenia  ze stojakiem ułatwiającym 
przechowywanie. Poduszki z pianki łatwej do utrzymania czystości. 
Średnica poduszki to ok. 35 cm. 

1 komplet 

11.  
Podwójne poduszki 
do leżenia 

Komplet min. 25 poduszek do leżenia ze stojakiem ułatwiającym 
przechowywanie. Poduszki z pianki łatwej do utrzymania czystości 
lub odpornej na zabrudzenia tkaniny wypełnionej granulatem. Wymiar 
poduszki ok. 120 x 60 cm 

1 kpl. 

 

 

1. Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia dla wszystkich części wskazany 

został w pkt 4 niniejszego zapytania ofertowego, a płatność dla części III, IV, V będą 

realizowane częściowo w dwóch transzach jedna w 2018 roku, druga do 30.03.2019 r. 

2. Wraz z urządzeniami dostawca dostarcza pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą 

obsługi, działania i utrzymania pomocy i certyfikaty bezpieczeństwa CE (dla asortymentu, dla 

którego takie certyfikaty są wydawane). 

3. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. 

W cenę wliczony koszt dostawy, transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją 

zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, 

zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, 

które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - 

Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. 

równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się 

zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie 

gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają 

minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie 

ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy 

producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie 

klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może 

przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i 

producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach 

użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, 

systemom, technologiom opisanym przez Zamawiającego.  

5. Wykonawcy mogą składać ofertę na jedną lub wszystkie z części. Jeden formularz ofertowy 

składany jest na jedną cześć – składając ofertę na większą liczbę części Wykonawca musi 

dołączyć formularz ofertowy dla każdej z części osobno. 

 

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty proszę składać do 19 listopada 2018 r. do godz. 10.00: 

1) osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z 

Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia (od 

6.00 do 17.00), 
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 lub 

2) przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub 

JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl  

 

4. TERMIN REALIZACJI UMOWY: 

Od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 30 listopada 2018 roku. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIENIA: 

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy posiadający uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. Ocena na podstawie oświadczenia w załączniku nr 2. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, pozwalające na zrealizowanie zamówienia. 

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę wykonania jednej dostawy sprzętu TIK 

(tożsamego z przedmiotem części zamówienia, na które składa ofertę) w okresie 3 lat wstecz 

od terminu składania ofert o wartości co najmniej 6.000 zł każda (w przypadku składania 

ofert na więcej niż jedną cześć). Ocena dokonywana na podstawie oświadczenia i wykazu w 

załączniku nr 2. 

3. Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co 

do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich 

postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – ocena na 

podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

4. Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia na podstawie 

oświadczeń i informacji składanych w załączeniu do oferty. 

 

6. INFORMACJE O WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W OFERCIE: 
 

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. 

 
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty:  

a) czytelnie wypełniony pismem ręcznym lub komputerowym i podpisany przez osobę 

reprezentującą oferenta formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego) – w przypadku składania oferty na więcej niż jedna część, po jednym formularzu 

dla każdej z części.  

b) podpisane przez osobę bezpośrednio świadczącą usługę oświadczenie i wykaz – załącznik nr 

2.  

c) podpisana przez osobę reprezentującą oferenta oraz osobę, klauzula informacyjna RODO - 

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferta musi zostać złożona w sposób i w terminie wskazanym w pkt. 3 niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

8. DODATKOWE POSTANOWIENIA: 
 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób zrozumiały, 

czytelny i kompletny. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

4. Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN). 

5. Wykonawcy, z którymi podpisana zostanie umowa będą odpowiedzialni za przebieg oraz 

terminowe wykonanie zamówienia. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Wykonawca proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą 

powstać w ramach realizacji zamówienia, szczególnie koszty związane z dojazdem do miejsc 

realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie refundował Wykonawcy zwiększonych 

kosztów wykonania zamówienia. 

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich (PLN). 

9. Zamawiający może również odrzucić ofertę, gdy cena zaproponowana przez wykonawcę 

okaże się rażąco niska, po uprzednim wezwaniu do złożenia wyjaśnień i nieuwzględnieniu 

tych wyjaśnień. Za cenę rażąco niską zostanie uznana cena o 30% niższa od średniej 

arytmetycznej cen z wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny – na każdym etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych 

finansowych. 
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11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny. 

 
9. KRYTERIA OCENY OFERTY. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH 
DOPOSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA 
SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY: 
 
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans 

punktów przyznanych w oparciu o kryteria: 

Kryterium Waga 
Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 
za dane kryterium 

Cena 70% 70 punktów 

Termin Płatności 30% 30 punktów 

Suma 100% 100 punktów 

 

Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru. 

Lp = C + TP 

gdzie: 

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,  

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena  

TP – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium –  termin płatności 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

1. Punkty za kryterium „Cena” – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zostaną 

obliczone według wzoru:  

        Cena brutto najtańszej oferty  

--------------------------------------------------    x 70 pkt. = liczba punktów w danym kryterium 

         Cena brutto badanej oferty  

 

2. Punkty za kryterium „Termin płatności” (30% tj. 30 pkt.) rozumiane jako termin płatności faktury 

za wykonie przedmiotu zamówienia, zostaną przyznane na podstawie treści oferty według 

następującej punktacji: 

1) termin płatności 7 dni  – 0 pkt. 

2) termin płatności 14 dni  – 10 pkt  

3) termin płatności 21 dni – 20 pkt 

4) termin płatności 28 dni  – 30 pkt 
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Liczby punktów otrzymane za kryterium cena oraz termin płatności, po zsumowaniu stanowić będą 

końcową ocenę oferty. 

Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów (max. 100 

pkt). 

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 

ceną.  

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
 
1. Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez 

Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. 

2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie zrozumiała może on się zwrócić do 

Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty. 

3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 

d) jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak 

kompletnych danych w załącznikach), 

e) jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający 

na realizację usługi, 

f) gdy cena zaproponowana przez wykonawcę okaże się rażąco niska. 

 

Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. 

 

Wykonawca zostanie mailowo poinformowany, iż jego oferta jest najkorzystniejsza. 

 
11. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM: 
 
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Iwona Błażejewska, tel. 608 431 080, email: 

a.kucharska@pm206.elodz.edu.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w zakresie jej realizacji pod warunkiem, że 

wystąpią czynniki zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Zleceniobiorcy, które nie pozwalają na 

prawidłowe i terminowe wykonanie usługi, pojawią się nieprzewidziane oraz niezawinione przez 

Zamawiającego lub Zleceniobiorcę okoliczności powodujące, iż realizacja Projektu nie może być 

kontynuowana. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminów 

płatności w przypadku konieczności dokonania zmiany wynikającej z realizacji Projektu. 
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Załączniki: 
 
Załącznik 1. Wzór oferty 

Załącznik 2. Oświadczenie Oferenta 

Załącznik 3. klauzula informacyjna 

 


