Warszawa, dn. 13.06.2019 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
ORAZ SKRYPTÓW DLA NAUCZYCIELI I MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA NAUCZYCIELI

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: 1.07.2019-31.08.2020
2. Kod CPV: 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki, 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe,
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 39830000-9 Środki
czyszczące, 33192500-7 Probówki, 24000000-4 Produkty chemiczne, 31440000-2 Baterie, 39222000-4
Artykuły cateringowe.
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:
I. Zapewnienie skryptów dla uczniów na warsztaty z robotyki:
a) wydruk skryptów w kolorze, dwustronnie, na papierze o gramaturze min. 80g, format A4;
b) skrypt dla 1 ucznia na 30 godzin zajęć ma 167 stron;
c) każdy skrypt musi być trwale połączony, np. zbindowany;
d) przód każdego skryptu: okładka plastikowa, tył: karton;
e) dostarczenie skryptów do szkoły na terenie miasta Marki (dokładny adres zostanie podany przy
zamówieniu);
f) jednorazowo będą zamawiane min. 12 szt. skryptów;
g) koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien
stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku;
h) skrypt do druku dostarczy zamawiający w formie pliku pdf;
i) łącznie zamówienie obejmie 192 skrypty.
II. Zapewnienie skryptów dla uczniów na półkolonie Laboratorium Naukowe, w tym:
a) wydruk skryptu w kolorze, dwustronnie, na papierze o gramaturze min. 80g, format A4;
b) skrypt ma 100 stron;
c) skrypt musi być trwale połączony, np. zbindowany;
d) przód skryptu: okładka plastikowa, tył: karton;
e) dostarczenie skryptu do szkoły na terenie miasta Marki (dokładny adres zostanie podany przy
zamówieniu);
f) jednorazowo będzie zamawiane min. 12 skryptów;

g) koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien
stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku;
h) skrypt do druku dostarczy zamawiający w formie pliku pdf;
i) łącznie zamówienie obejmie 396 skryptów.
III. Zapewnienie skryptów dla nauczycieli i materiałów szkoleniowych dla nauczycieli
A. Skrypty dla nauczycieli
a) wydruk skryptu czarno-białego, dwustronnie, na papierze o gramaturze min. 80g, format A4;
b) skrypt ma 173 strony;
c) skrypt musi być trwale połączony, np. zbindowany;
d) przód skryptu: okładka plastikowa, tył: karton;
e) dostarczenie skryptu do szkoły na terenie miasta Marki (dokładny adres zostanie podany przy
zamówieniu);
f) jednorazowo będzie zamawiane min. 7 skryptów;
g) koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien
stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku;
h) skrypt do druku dostarczy zamawiający w formie pliku pdf;
i) łącznie zamówienie obejmie 7 skryptów.
B. Materiały szkoleniowe
a) zapewnienie materiałów szkoleniowych wymienionych w tabeli 1;
b) wszystkie materiały szkoleniowe muszą być nowe, z terminem ważności min. do 31 sierpnia 2020 r. (nie
dotyczy jajek – termin ważności min. 10 dni od momentu dostawy).
c) koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien
stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku;
d) łącznie zamówienie obejmie 7 zestawów.
TABELA 1. Materiały szkoleniowe – zestaw dla 1 nauczyciela
Lp.

Nazwa

Liczba/1
nauczyciela

1 aceton, techn., 50 ml

1

2 alkohol etylowy, min. 45%, 30 ml

1

3 balon lateksowy, wym. min. 24x32cm, 1 szt.

4

4 barwnik spożywczy w proszku 5 g

1

5 bateria 9V, 1 szt.

1

6 bibuła filtracyjna, 20x20 cm, 1 szt.

1

7 boraks - czteroboran sodu pięciowodny Na2B4O7*5H2O, techniczny 50 g

1

8 brystol A2, kolor, min. 180g/m2, 1 ark.

4

9 buzzer, 1 szt.

1

10 cola, 50 ml

1

11 cukier, 30 g

1

12 cyna, drut śr. min. 1 mm, dł. 10 cm

1

13 dioda LED, 1 szt.

1

14 długopis, kolor niebieski, 1 szt.

1

15 drut miedziany, śr. min. 2 mm, dł. 60 cm

1

16 falkon, poj. min. 50 ml, 1 szt.

10

17 fenoloftaleina, roztwór, 1 ml

1

18 fruktoza, 20 g

1

19 glukoza, 20 g

1

20 granulki cynku, 2 g

1

21 gumka recepturka

10

22 igła, dł. min. 3,5 cm

1

23 jajko

1

24 jodek potasu, 5 g

1

25 kwas cytrynowy E330 czda. C6H8O7*H2O 10 g

1

26 kwas solny, 5 ml

1

27 lusterko, śr. min. 6 cm, 1 szt.

1

28 magnes neodymowy 10x5 mm, 1 szt.

1

29 magnez, 5 g

1

30 manganian (VII) potasu, 20 g

1

31 marker CD/DVD,permanentny, dwustronny, czarny, 1 szt.

1

32 mąka, 150 g

1

33 metalowa łyżka, 1 szt.

1

34 mleko 3,2 %, 50 ml

1

35 mydło w płynie, 10 ml

1

36 nafta, 20 ml

1

37 napój energetyczny, 50 ml

1

38 ocet 30 ml

1

39 olej 50 ml

1

40 oranż metylowy, roztwór, 1 ml

1

41 pałąk drewniany, śr. 5-10 mm, dł 1,2 m, 1 szt.

1

42 papier kolorowy ksero A4, min. 70g/m2, 1 ark

10

43 papier ksero biały A4, 80g/m2, 1 ark

5

44 papierki lakmusowe, 1 m, pH 1-14

1

45 parafina, 20 ml

1

46 patyczki do lodów drewniane, dł 11 cm, 1 szt

4

47 patyczki do szaszłyków, drewniane, dł. 30 cm, gr. 3mm, 1 szt.

10

48 patyczki higieniczne 1 szt.

10

49 piłeczka styropianowa, śr. min. 4 cm, 1 szt.
pipetki typu Pasteura o dł. 155mm, poj. użytkowa 3 ml i całkowita ok. 4 ml, podziałka co
50 0,5ml do 3 ml, z PE, 1 szt.
51 plastelina szkolna 1k
52 plastikowe łyżeczki jednorazowe, 1 szt.

1
10
2
10

53 płyn do mycia naczyń 50 ml

1

54 płyn Lugola, 5 ml

1

55 pojemnik na mocz z nakrętką, poj. min. 120 ml

6

56 pojemniki dressingowe 80-100 ml, bezbarwne, PP, 1 szt.

10

57 probówki o poj. 11ml (16x100mm), okrągłodenne, z PS 1 szt.

10

58 PVA, 10 g

1

59 rękawiczki lateksowe rozm. M 2 szt.

4

60 siarczek żelaza, 10 g

1

61 siarka, 10 g

1

62 skrobia, 20 g

1

63 słomka plastikowa, dł. min 20 cm, bez kolanka

6

64 soda oczyszczona - wodorowęglan sodu, czysty min. 99,5%, NaHCO3, 50 g

1

65 sól kuchenna, 30 g

1

66 strzykawka, min. 10 ml

1

67 syrop malinowy, 30 ml

1

68 szare mydło, 5 g

1

69 sznurek piekarski ozdobny, bawełniany, na szpulce, 5 m

1

70 świeczki urodzinowe, grubość min. 4 mm, dł. min. 50 mm, 1 szt.

2

71 talerzyk płaski plastikowy, śr. min. 15 cm, 1 szt.

8

72 taśma izolacyjna, wym. 16mmx5y, dł. 1 m

1

73 taśma naprawcza wzmocniona, szer. 48mm, dł. 1 m

4

74 węglan wapnia, 20 g

1

75 wiórki żelaza 50 g

1

76 wit. C, 1 tabletka

4

77 wodorotlenek sodu, 10 g

1

78 woreczki strunowe 120x180mm, 1 szt.

5

79 woreczki strunowe 80x120mm, 1 szt.

5

80 wyłącznik, 1 szt.

1

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
dnia 19.07.2017).

Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1 do dnia
20.06.2019 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 oraz SKRYPTÓW DLA NAUCZYCIELI I MATERIAŁÓW
SZKOLENIOWYCH DLA NAUCZYCIELI 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.

Nazwa usługi

1.

Zapewnienie 1 skryptu dla ucznia na 30 godzin
warsztatów z robotyki
Półkolonie naukowe – zapewnienie skryptu dla
1 ucznia
Zapewnienie 1 skryptu dla nauczyciela

2.
3.
4.

Cena w zł netto

Wysokość VAT

Cena w zł brutto

Materiały szkoleniowe – zapewnienie zestawu
dla 1 nauczyciela

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

Nazwa usługi

2.

Zapewnienie 1 skryptu dla ucznia na 30 godzin warsztatów z
robotyki
Półkolonie naukowe – zapewnienie skryptu dla 1 ucznia

3.

Zapewnienie 1 skryptu dla nauczyciela

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

4.

Materiały szkoleniowe – zapewnienie zestawu dla 1
nauczyciela

pieczęć firmy

podpis osoby/osób uprawnionej/ych

