Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Rawa Mazowiecka dnia 17 lipca 2013

Zapytanie ofertowe
Na dostawę materiałów edukacyjnych, plastycznych i piśmienniczych dla
2 grup przedszkolnych w ramach realizacji projektu „Nasze Przedszkolaki”
Realizowanego w ramach :
Działania 9.1. – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
poddziałania 9.1.1. – zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej

Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza zapotrzebowanie na dostawę:
materiałów edukacyjnych, plastycznych i piśmienniczych dla 2 grup
przedszkolnych w ramach realizacji projektu „Nasze Przedszkolaki”

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
1) Zestaw materiałów plastycznych na cały rok dla grupy co najmniej 20 osób składający
się co najmniej z 20 rodzajów elementów (m.in. papiery podstawowe, kolorowe
,kredki , plastelina, bibuły , tektury, zeszyty , ołówki ) ‐ 4 zestawy
2) Zestaw materiałów uzupełniających na cały rok dla grupy 20 osób składający się z co
najmniej z 20 rodzajów elementów ( dziurkacze , brokaty, kształtki piankowe,
patyczki, druty itp. ) ‐ 2 zestawy
3) Zestaw składający się z papierów dekoracyjnych z różnymi motywami na cały rok
składający się z co najmniej z 10 rodzajów elementów z naklejkami, foliami
piankowymi, papierem wodoodpornym, ‐ 8 zestawów
4) Filc kolorowy – zestaw z 10 kolorami – 10 zestawów
5) Zestaw papierów wytłaczany w kratkę ( w zestawie co najmniej 10 papierów ) ‐ 10
zestawów
6) Zestaw papierów wytłaczany w kropki i prążki ( w zestawie co najmniej 10 papierów )
– 10 zestawów
7) Szablony do wycinania kwiaty – 20 sztuk
8) Szablony do wycinania kształty – 20 sztuk
9) Farby do szkła łącznie z pastą do reliefów i pędzlem , 4 kolory ‐ 8 zestawów
10) Zestaw farb witrażowych co najmniej 7 kolorów w zestawie ‐ 8 zestawów
11) Zestaw pędzli okrągłych różnych rozmiarów , co najmniej 30 sztuk – 8 zestawów

12) Zestaw fartuszków ochronnych bez rękawów dla co najmniej 20 osób – 2 zestawy
13) Kubeczki na farby do malowania z pokrywkami – 300 sztuk
14) Kolorowe tace do przechowywania materiałów plastycznych – 40 sztuk
15) Szablony pojazdy – 10 sztuk
16) Szablony zwierzęta – 10 sztuk
17) Zestaw tasiemek ozdobnych – 10 zestawów
18) Pistolet do klejenia na gorąco o średnicy co najmniej 11 mm ‐ 4 sztuk
19) Pistolet do klejenia na gorąco o średnicy co najmniej 8 mm‐ 4sztuki
20) Sztyfty do pistoletu do klejenia na gorąco o średnicy co najmniej 11 mm – 8
zestawów
21) Sztyfty do pistoletu do klejenia na gorąco o średnicy co najmniej 8 mm – 8 zestawów
22) Biały papier rysunkowy A4 ‐ 2000 arkuszy
23) Blok techniczny biały A4 – 100 sztuk
24) Farby akwarele paleta 12 kolorów – 50 sztuk
25) Nożyczki przedszkolne – 50 sztuk
26) Temperówki do kredek – 50 sztuk
27) Masa samoutwardzalna ‐10 kg
28) Baner nylonowy – wymiary nie mniejsze niż 75 cm x 135 cm – 10 sztuk
29) Gumki do ścierania – 50 sztuk
30) Markery zmywalne nietoksyczne – co najmniej 8 kolorów – 40 zestawów
31) Walizka kartonowa z rączką i z zapięciem – format A4 – 50 sztuk

Kryteria oceny ofert :
Cena – 100 %

Termin realizacji zamówienia do 25 sierpnia 2013 roku
Prosimy o składanie ofert cenowych do dnia 30.07.2013 do godz. 10 ⁰⁰
w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka , Al. Konstytucji 3 Maja 32
w sekretariacie urzędu ‐ pokój 202
W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego prosimy kontaktować
się z : Anna Jakubiak lub Magdaleną Karnowską tel. 46 8144241

