Warszawa, dn. 23.11.2018 r.
Mały Inżynier Ewa Bednarek
ul. Zagrodnicza 8a
61-654 Poznań

ROZEZNANIE RYNKU ZAPEWNIENIE SKRYPTÓW DLA UCZNIÓW
na Warsztaty z robotyki i Półkolonie Laboratorium Naukowe
Mały
Inżynier
Ewa
Bednarek,
kierując
się
zasadą
efektywnego
zarządzania
finansami,
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację dostaw w ramach projektu "Mistrzowie
kompetencji w Gminie Miasto Marki", nr RPMA.10.01.01-14-a445/18 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) RPO WM 20142020.

Specyfikacja zamówienia:
1. Okres realizacji zlecenia: 1.12.2018-31.08.2020
2. Kod CPV: 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki, 80521000-2 Usługi opracowywania programów
szkoleniowych
3. Miejsce realizacji projektu: 5 szkół podstawowych na terenie Gminy Miasto Marki, województwo
mazowieckie.
4. Biuro Projektu: Mały Inżynier Ewa Bednarek, ul. Kulczyńskiego 8a, 02-777 Warszawa.
5. Opis usługi:
a) dostawa skryptów dla uczniów;
b) zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej szkoły, koszt dostawy należy
uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej
pozycji na fakturze/rachunku;
c) wymagania odnośnie skryptów dla uczniów:
Lp. Rodzaj materiałów
Liczba Wymagania odnośnie materiałów
1.
Warsztaty z robotyki - skrypty dla 1500 Instrukcje budowy robotów z zestawu Lego Mindstorms,
dostosowane do wieku i poziomu wiedzy uczniów, instrukcja
ucznia na 1h zajęć dla 6 uczniów
programowania robotów, dodatkowe materiały poszerzające wiedzę
(50gr. x30h/gr.)
uczniów, dotyczy skryptów dla 6 uczniów na 1h zajęć.
2.

Półkolonie naukowe - skrypt dla 396
1 ucznia

Opisy doświadczeń, ciekawostki dotyczące eksperymentów,
dostosowane do poziomu uczniów. Zakres doświadczeń: przyroda,
fizyka, chemia, biologia, geografia. Doświadczenia powinny pozwolić
uczniom wykorzystać teoretyczną wiedzę zdobytą na zajęciach
w praktyce.

1h – 45 min.
6. Niniejsze rozeznanie nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów Prawa Zamówień
Publicznych..
7. Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w podrozdziale 6.5.1 Ocena kwalifikowalności wydatku,
dokumentu Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z
dnia19.07.2017).

Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1 do dnia
30.11.2018 do godz. 12.00.

Załącznik nr 1
Miejscowość ....................................., dn. .......................

Mały Inżynier Ewa Bednarek
ul. Zagrodnicza 8a
61-654 Poznań
OFERTA

Niniejszym przedstawiamy ofertę cenową na ZAPEWNIENIE SKRYPTÓW DLA UCZNIÓW
na Warsztaty z robotyki i Półkolonie Laboratorium Naukowe w ramach projektu "Mistrzowie kompetencji
w Gminie Miasto Marki", nr RPMA.10.01.01-14-a445/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) RPO WM
2014-2020.
Nazwa oferenta
Adres oferenta
NIP
Osoba kontaktowa
Numer telefonu
Adres email
W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
Lp.
1.
2.

Nazwa usługi

Cena w zł netto
łącznie

Liczba

Wysokość VAT
łącznie

Cena w zł
brutto łącznie

ROBO-Lab- skrypty dla ucznia na 1h
1500
zajęć dla 6 uczniów
Półkolonie naukowe - skrypt dla 1 396
ucznia

W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej pozarolniczej działalności gospodarczej
Koszt całkowity za wykonanie usługi łącznie
Lp.
1.
2.

Nazwa usługi
ROBO-Lab- skrypty dla ucznia na 1h zajęć dla 6
uczniów
Półkolonie naukowe - skrypt dla 1 ucznia

pieczęć firmy

Liczba

tj. wynagrodzenie netto, podatek dochodowy, składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane przez
zleceniobiorcę i zleceniodawcę

1500
396

podpis osoby/osób uprawnionej/ych

