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Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. „Moje Przyjazne Przedszkole” 

Zaprasza do składania ofert na dostawę: pomocy dydaktycznych do prowadzenia 

zajęć z języka angielskiego oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia zajęć 

muzycznych w ramach ww. projektu. 

 

Zgodnie z art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), niniejsze zamówienie nie 

podlega przepisom tej ustawy 

Formularz Ofertowy 

 

…………………………………………………………………… 
Nazwa Firmy Nip i regon 

 
 

…………………………………………………………………………….. 
Dokładny adres korespondencyjny 

 
 

…………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez firmę do złożenia oferty 

 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………… 
Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do złożenia oferty (tel., e-mail) 
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Wykaz pomocy z języka angielskiego oraz instrumentów muzycznych planowanych 

do zakupienia 
 

Tabela nr 1 pomoce do j. angielskiego 

Lp. Nazwa towaru/opis  Liczba 
sztuk 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena 
ogółem 
brutto 

1. Mata edukacyjna „Days of the week” 
pozwalająca na efektywną naukę dni 
tygodnia w języku angielskim.  
Usprawniająca przy tym koordynację 
wzrokowo-ruchową. 
Ponadto ćwicząca pamięć wzrokową 
oraz koncentrację, a także ucząca  
rozumienia ze słuchu oraz wymowy w 
języku angielskim. od 4lat.  
wym. 100 x 160 cm 

1   

2. Mata edukacyjna „Magic pencil” 
pozwalająca na efektywną naukę cyfr oraz 
kolorów w języku angielskim.  
Usprawniająca przy tym 
koordynację wzrokowo-ruchową. 
Dzieci usprawniają pamięć wzrokową 
oraz koncentrację, a także ćwiczą 
rozumienie ze słuchu oraz wymowę liczb w 
języku angielskim. od 3 lat. wym. 
60 x 250 cm 

1   

3 Dni tygodnia 
Plansze tematyczne z dniami tygodnia w 
języku angielskim wspomagające 
zapamiętywanie słówek wym. planszy 42,5 
x55 cm 

1   

4 Kolory 
Plansze tematyczne z kolorami 
wspomagające zapamiętywanie słówek z 
języka angielskiego. wym. planszy 42,5 x 
55 cm 

1   

5 Miesiące roku 
Plansze tematyczne nazwami miesięcy po 
angielsku wspomagające zapamiętywanie 
słówek wym. planszy 42,5 x55 cm 

1   
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6 Skojarzenia - karty do angielskiego 
Karty przedstawiające przedmioty z 
najbliższego otoczenia dziecka. Każda 
ilustracja musi posiadać nazwę po 
angielsku. 20 plastikowych kart o wym.: 13 
x13 cm 

1   

7 Przeciwieństwa - angielskie słówka 
Zestaw kart wspomagających z napisami w 
języku angielskim. 
Poznanie i nazywanie pojęć 
przeciwstawnych. Do różnych ćwiczeń 
językowych. 24karty o wym. 13 x 13 cm 

1   

8 Angielski dla dzieci Karty obrazkowe 
100 pierwszych słówek 
Zestaw kart obrazkowych opracowanych 
specjalnie dla dzieci od 3 roku życia. 
Przeznaczonych  do nauki języka 
angielskiego. Na kartach powinny być 
umieszczone kolorowe zabawne ilustracje i 
podpisy po angielsku (awers) i po polsku 
(rewers). Zestaw powinien zawierać: 104 
kolorowe karty angielsko-polskie, 
poradnik dl nauczycieli, plus płytę CD z 
nagraniami słówek i piosenek w języku 
angielskim. 

1   

9 Czasowniki po angielsku - zdjęcia 
Pomoc urozmaicająca wprowadzanie i 
utrwalanie słownictwa w języku angielskim,  
Zestaw powinien zawierać; 108 
szt. fotografii o wym. 7 x 7 cm oraz108 
szt. podpisów o wym. 7 x 3 cm w języku 
angielskim oraz instrukcję w języku 
polskim. 

1   

10 Rzeczowniki po angielsku – zdjęcia 
Pomoc urozmaicająca wprowadzanie i 
utrwalanie słownictwa w języku angielskim,  
Zestaw powinien zawierać; 108 
szt. fotografii o wym. 7 x 7 cm oraz108 
szt. podpisów o wym. 7 x 3 cm w języku 
angielskim oraz instrukcję w języku 
polskim. 

1   
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11 Dwustronne puzzle do j. angielskiego 
- zabawki. Dwustronne puzzle do nauki 
języka angielskiego  
Każda para puzzli musi się składać 
się z części obrazkowej oraz 
tekstowej. Na awersie puzzli znajduje 
się angielskie słówko oraz obrazek 
ilustrujący jego znaczenie, natomiast 
na rewersie odpowiednio polskie 
tłumaczenie oraz angielski 
odpowiednik. Zestaw powinien zawierać:  
27 par puzzli dwustronnych o wym. 
złożonej pary puzzli 15 x 7 x 2 cm 

1   

12 Dwustronne puzzle do j. angielskiego 
- alfabet zwierząt 
Dwustronne puzzle do nauki języka 
angielskiego. Każda para puzzli musi się 
składać się z części obrazkowej oraz 
tekstowej. Na awersie puzzli znajduje 
się angielskie słówko oraz obrazek 
ilustrujący jego znaczenie, natomiast 
na rewersie odpowiednio polskie 
tłumaczenie oraz angielski 
odpowiednik. Zestaw powinien zawierać:  
27 par puzzli dwustronnych o wym. 
złożonej pary puzzli 15 x 7 x 2 cm 

1   

13 Dwustronne puzzle do j. angielskiego 
- owoce i warzywa 
Dwustronne puzzle do nauki języka 
angielskiego. Każda para puzzli musi się 
składać się z części obrazkowej oraz 
tekstowej. Na awersie puzzli znajduje 
się angielskie słówko oraz obrazek 
ilustrujący jego znaczenie, natomiast 
na rewersie odpowiednio polskie 
tłumaczenie oraz angielski 
odpowiednik. Zestaw powinien zawierać:  
27 par puzzli dwustronnych o wym. 
złożonej pary puzzli 15 x 7 x 2 cm 
 
 

1   
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14 Dwustronne puzzle do j. angielskiego 
- pojazdy 
Dwustronne puzzle do nauki języka 
angielskiego. Każda para puzzli musi się 
składać się z części obrazkowej oraz 
tekstowej. Na awersie puzzli znajduje 
się angielskie słówko oraz obrazek 
ilustrujący jego znaczenie, natomiast 
na rewersie odpowiednio polskie 
tłumaczenie oraz angielski 
odpowiednik. Zestaw powinien zawierać:  
27 par puzzli dwustronnych o wym. 
złożonej pary puzzli 15 x 7 x 2 cm 

1   

15 Dwustronne puzzle do j. angielskiego 
- zawody 
Dwustronne puzzle do nauki języka 
angielskiego. Każda para puzzli musi się 
składać się z części obrazkowej oraz 
tekstowej. Na awersie puzzli znajduje 
się angielskie słówko oraz obrazek 
ilustrujący jego znaczenie, natomiast 
na rewersie odpowiednio polskie 
tłumaczenie oraz angielski 
odpowiednik. Zestaw powinien zawierać:  
27 par puzzli dwustronnych o wym. 
złożonej pary puzzli 15 x 7 x 2 cm 

1   

16 Dwustronne puzzle do j. angielskiego 
- liczby, kolory i kształty 
Dwustronne puzzle do nauki języka 
angielskiego. Każda para puzzli musi się 
składać się z części obrazkowej oraz 
tekstowej. Na awersie puzzli znajduje 
się angielskie słówko oraz obrazek 
ilustrujący jego znaczenie, natomiast 
na rewersie odpowiednio polskie 
tłumaczenie oraz angielski 
odpowiednik. Zestaw powinien zawierać:  
27 par puzzli dwustronnych o wym. 
złożonej pary puzzli 15 x 7 x 2 cm 
 
 

1   
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17 Mój pierwszy angielski – puzzle 
Minimum 6 plansz w kształcie puzzli z płyta 
CD z nagraniami oraz 200 żetonów od 
4 lat 

1   

18 Karty obrazkowe angielski w 
zagadkach od min 4 lat 
Zestaw dwustronnych kart 
Na awersie dwie ilustrowane zagadki, 
 a na rewersie – odpowiedzi do nich. 
Minimum 112 zagadek o 
różnym stopniu trudności  szybkie 
sprawdzanie odpowiedzi – na 
rewersie kart oraz krótka 
instrukcja, jak korzystać z kart 

1   

19 10 zielonych butelek (rękawice z kształtami 
butelek) Narzędzie pracy na lekcjach 
języka angielskiego. Tradycyjne 
wierszyki - wyliczanki 
. 

1   

20 5 żółtych kaczuszek (rękawiczka w 
kształcie kaczuszki) Tradycyjne 
wierszyki - wyliczanki w oparciu o 
widoczne namacalne słownictwo w j. 
angielskim 

1   

21  
Rękawice Emocje 
Tradycyjne wierszyki - wyliczanki  
w oparciu o widoczne namacalne 
słownictwo w j. angielskim 

1   

22 Ludzie, którzy nam pomagają (rękawiczka 
z kształtami zawodów policjanta, lekarza 
itp.)  
Tradycyjne wierszyki - wyliczanki  
w oparciu o widoczne namacalne 
słownictwo w j. angielskim 

1   

24 Rękawice Old Macdonald 
Palce rękawicy zakończone powinny być  
postaciami zwierząt gospodarskich, 
dodatkowo dołączona jest postać ich 
hodowcy. Wielkość rękawicy: 23 cm 
 

1   

25 Treetops Starter podręcznik dla dzieci do 22   
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nauki języka angielskiego  

 RAZEM X X  

 
 

Uwaga : Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zamiennikami jednak 
zamienniki muszą charakteryzować się tymi samymi parametrami jak podane 

wyjściowe produkty podane w formularzu oferty. Ponadto dopuszcza się możliwość 
składania ofert częściowych na przykład tylko na pomoce do j. angielskiego lub tylko 

na instrumenty muzyczne. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
Dane osób upoważnionych z ramienia firmy/oferenta do podpisania umowy 

 
 

Oferta ważna przez 21 dni  
 

……………………………………………………………………………. 
 

Oferty należy składać do dnia 19 listopada 2012 r., do kancelarii Urzędu Gminy 
Cegłów do godz. 16.00 lub droga mailową na adres r.chychlowski@ceglow.pl 

 
 

Tabela nr 2 pomoce do prowadzenia zajęć dodatkowych z muzyki 
 

Lp. Nazwa towaru/opis  Liczba 
sztuk 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena 
ogółem 
brutto 

1. Torba instrumentami muzycznymi . 
Torba wykonana jest z tkaniny, 
zamykana na zamek. W torbie powinny 
znajdować się następujące instrumenty: 
tamburyn ośr. 20 cm, maxi quiro z 
pałeczką, dł.40 cm # podwójna tarka quiro 
z pałeczką, dł. 27 cm, 5 trójkątów z 
pałeczkami o wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 
15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm, kastaniety 
drewniane 1 para, śr. 5,5cm,  kastaniety z 
rączką 1 szt., 21 cm  marakasy drewniane 
1 para, dł.23 cm drewniany tonblok, dł.  20 
cm, śr. 4,5 cm, tamburyn z membraną, śr. 
20 cm # podwójny tonblok z pałeczką, 
wym. 20 cm, śr. 4,5 cm  podwójny tonblok 

1   
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mały z pałeczką, wym. 20 cm, śr. 3,5 cm  
klawesy 1 para, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm 
 marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 
cm  wym. torby po złożeniu 42 x 42 
cm razem 17 instrumentów 

2 Dzwoneczki diatoniczne małe 
8 tonowe dzwoneczki na drewnianych 
podstawkach  para pałeczek  dł. 
17,5 cm 

24   

3 Marakasy (1kompl = 2 marakasy . tj. w 
poz. obok 10 kopl) Wykonane z drewna  
wym. 20,5 x 5,5 cm, # 2 szt. 

10   

4 Tamburyno z membraną Wykonane ze 
sklejki, powleczone skórą owczą  5 par 
talerzyków  śr. 20 cm 

1   

5 Pałeczka z dzwoneczkami Dzwoneczki 
umieszczone są na pałeczce z tworzywa 
sztucznego. wym. dł. 15,5 cm 

10   

6 Bębenek – marsz Wykonany jest ze sklejki, 
powleczony skórą owczą. wym. 20 x 15 cm 

6   

7 Ocean Podczas poruszania oceanem, 
przemieszczające się wewnątrz 
metalowe kuleczki wywołują dźwięk 
szumu morza śr. 25 cm 

2   

8 Deszcz Instrument wykonany z tworzywa 
sztucznego. W środku umieszczone są 
małe kolorowe koraliki, które 
spadając w dół wywołują 
charakterystyczny dla deszczu dźwięk. 
dł. 53,5 cm,  śr. 4,5 cm 

2   

9 Kołatka drewniana śr. 25 mm 3   

10 Tarka Guiro dł. 20 cm plus pałeczka 4   

11 Trójkąt muzyczny Trójkąt stalowy i młotek 
do uderzania 10 cm młotek dł. 12,3 cm 

12   

12 Muzyczne jajka 4szt.w komplet 4 szt. # 
wys. 5 cm  różne kolory i wydawane 
wysokości dźwięków 

8   

13 Talerze wykonane z miedzi.  śr. 15 cm  1 
para 

1   

14 Tuby dźwiękowe Wykonane z wysokiej 
jakości plastiku. Kolorowe i lekkie tuby  

2   
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Uderzać można o krzesełka, 
podłogę, dłonie, tablicę. Odpowiednie 
do nauki rytmu i wygrywania melodii. 
 8 szt. dł. od 30 do 63 cm 

 Razem X X  

 
 

Uwaga : Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zamiennikami jednak 
zamienniki muszą charakteryzować się tymi samymi parametrami jak podane 

wyjściowe produkty podane w formularzu oferty. Ponadto dopuszcza się możliwość 
składania ofert częściowych na przykład tylko na pomoce do j. angielskiego lub tylko 

na instrumenty muzyczne. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
Dane osób upoważnionych z ramienia firmy/oferenta do podpisania umowy 

 
 

Oferta ważna przez 21 dni  
 

……………………………………………………………………………. 
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty 

 
 
 

Oferty należy składać do dnia 20 listopada 2012 r., do kancelarii Urzędu 
Gminy Cegłów do godz. 16.00 lub droga mailową na adres 

r.chychlowski@ceglow.pl  
 
 
 
 

mailto:r.chychlowski@ceglow.pl

