
Prywatne Przedszkole Magdalena Jakubiak     Piotrków Tryb., 14.03.2016 
ul. Dmowskiego 38 d 
97-300 Piotrków Trybunalski 
tel. 664 45 56 35 
przedszkole.jakubiak@wp.pl 
http://www.jakubiakprzedszkole.pl/ 

 
Zapytanie ofertowe 

( dotyczy zakupu KSIĄŻEK i POMOCY DYDAKTYCZNYCH ) 
w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach  
w roku szkolnym 2015/2016 organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi  

Nazwa zadania : „Chrońmy pszczółki – nasze przyjaciółki – program edukacji ekologicznej 
realizowany w Prywatnym Przedszkolu Magdalena Jakubiak w Piotrkowie Trybunalskim” 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 
Prywatne Przedszkole Magdalena Jakubiak 
ul. Dmowskiego 38 d 
97-300 Piotrków Trybunalski 
NIP: 771-151-81-37, REGON: 592183565 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup książek i pomocy dydaktycznych wraz z dostawą do siedziby 

zamawiającego, w ramach projektu : „Chrońmy pszczółki – nasze przyjaciółki – program edukacji 
ekologicznej realizowany w Prywatnym Przedszkolu Magdalena Jakubiak w Piotrkowie Trybunalskim” 
 
 

2. Szczegółowa specyfikacja pomocy dydaktycznych i książek: 

 

Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość  

1 
Opisujemy zwierzęta, ich pokarm i 

środowisko - karty dydaktyczne 
1szt. 

2 
 Miniwizjer przyrodniczy – owady i 

pająki 
1 szt. 

3 Przekrojowy model - budowa kwiatu 1 szt. 

4 Model cyklu rozwojowego - pszczoła 1 szt. 

5 Owady – wielkie figurki 1 szt. 

6 Szablony do wytłaczania - owady 1 szt. 

7 Owady – wielkie modele dmuchane 1 szt. 

8 Płytki do wytłaczania - kwiaty 1 szt. 

9 Płytki do wytłaczania - owady 1 szt. 

10 Produkcja żywności – Seria 1 (miód) 1 szt. 

11 Duże probówki – 6 szt. ze stojakiem 4 szt. 

12 Duże pipety – 6 szt. ze stojakiem 4 szt. 

13 Urządzenie do nagrywania – Tuff-Cam2 1 szt. 

14 
Mikrofon MP3 – do nagrywania 

odgłosów natury 
3 szt. 

15 
Pomocnik nauczyciela 30 sek. – do 

rozpoznawania odgłosów natury 
2 szt. 

16 Lotto zapachowe 1 szt. 

17 Lotto smakowe 1 szt. 

18 Gra w zapachy – sad i ogród warzywny 1 szt. 

19 Puzzle duo – ukryte zwierzątko 1 szt. 

20 Puzzle duo – mieszkania zwierząt 1 szt. 

21 Zabawa w chowanego - owady 1 szt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

22 Radosne liczmany - owady 1 szt. 

23 Zestaw klasowy „20” pyłki kwiatów 2 szt. 

24 Duże kwiaty - tabliczki 1 szt. 

25 Stoper klasowy – 6 szt. w pudełku 1 szt. 

26 Puzzle flora i fauna - łąka 1 szt. 

27 Magnetyczny labirynt - kwiaty 1 szt. 

28 Puzzle wielowarstwowe - truskawka 1 szt. 

29 Mozaika na siatce – plastry miodu 1 szt. 

30 Powietrzne obserwatorium 4 szt. 

31 Hydrolaboratorium 1 szt. 

32 Opticon Digeye USB mikroskop 1 szt. 

33 
Brzęczące pszczółki – dzwoneczki 

dźwiękowe 

2 szt. 

34 
Słomki konstrukcyjne do budowy ula – 

zestaw 2 

1 szt. 

35 Bee-bot – edukacyjna pszczółka 1 szt. 

36 Mata transparentna do bee-bot 1 szt. 

37 Mata Bee-bot – kolorowe kształty 1 szt. 

38 Siatka do obserwacji owadów 3 szt. 

39 Prasa do suszenia kwiatów 2 szt. 

40 Kreatywne stemple – zwierzęta na łące 1 szt. 

41 Przewlekanka – Pszczółka Maja 1 szt. 

42 
Szybkie pszczółki – gra zręcznościowa 

Djeco 

1 szt. 

43 Drewniane pszczółki do skręcenia 2 szt. 

44 Plaster miodu z pszczółkami – Plan Toys 2 szt. 

45 Gra zręcznościowa Miodzio - Trefl 1 szt. 

46 
Gra na koncentrację – Kolorowe 

pszczółki Interkobo 

1 szt. 

47 
Złap pszczółkę – zabawka 

zręcznościowa 

3 szt. 

48 Pszczółki – gra pamięciowa 1 szt. 

49 
Kasia i jej pszczoły – film edukacyjny 

DVD 

1 szt. 

50 
Mam przyjaciela pszczelarza – książka 

edukacyjna 

1 szt. 

51 Tajemnice pszczelego ula - książka 1 szt. 

52 Tajemnice pszczół - książka 1 szt. 

53 Album Nie bójmy się pszczół 1 szt. 

54 
Odkrywam świat przyrody - Idziemy na 

łąkę 

1 szt. 

55 
Odkrywam świat przyrody- 

Podpatrujemy owady i pająki 
1 szt. 

56 Tuby dźwiękowe – zestaw grupowy 3 szt. 

57 Drzewko owocowe - przesuwanka  1 szt. 

58 Owocowe drzewko-labirynt 1 szt. 

59 Lornetka 4x zoom 4 szt. 

60 Lornetka 8x zoom 4 szt. 

61 Komplet do nakłuwanek z szablonami 2 szt. 

62 
Lot pszczoły – zestaw do ćwiczeń 

graficznych 1 
1 szt. 

63 
Lot pszczoły – zestaw do ćwiczeń 

graficznych 2 
1 szt. 

http://www.legolas.pl/9788370736514/Odkrywam-swiat-przyrody-Podpatrujemy-owady-i-pajaki.html
http://www.legolas.pl/9788370736514/Odkrywam-swiat-przyrody-Podpatrujemy-owady-i-pajaki.html


 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin złożenia oferty: do 14 kwietnia 2016 r. 
 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
przedszkole.jakubiak@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Prywatne 
Przedszkole Magdalena Jakubiak, ul. Dmowskiego 38 d, 97-300 Piotrków Trybunalski 
do dnia 14 kwietnia 2016r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub 
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć 
miesięcy przed datą złożenia oferty. 
 
2. Ocena ofert zostanie dokonana w 15 kwietnia 2016, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Prywatnego Przedszkola Magdaleny Jakubiak, 
ul.Dmowskiego 38 d, Piotrków Trybunalski oraz na stronie internetowej pod adresem 
http://www.jakubiakprzedszkole.pl/ 
 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.jakubiakprzedszkole.pl 
 
 
 

VI. OCENA OFERT 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie zaoferowanych najkorzystniejszych 
warunków cenowych. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem http://www.jakubiakprzedszkole.pl/ 
 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu pani Brygida Płomińska pod numerem telefonu 
664 45 56 35. Pytania można kierować także pod adresem mailowym przedszkola : 
przedszkole.jakubiak@wp.pl 
 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

 

Wzór formularza ofertowego. 

http://www.jakubiakprzedszkole.pl/

