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Wrocław, dnia 01.08.2018 roku 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ  
na wydruk i oprawę skryptów dla uczestników zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach 
projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań” 
 

 
1) Dane Zamawiającego. 

 
Fundacja OPEN MIND 
ul. Średzka 39a/4 
54-001 Wrocław 
Adres składania ofert: CRZ Krzywy Komin, ul. Dubois 33/35a, 50-207 Wrocław 
 

2) Tytuł realizowanego Projektu. 
Zamawiający oświadcza, że niniejsze Zaproszenie do składania ofert jest realizowane na potrzeby i w 
związku z realizacją projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań” na który Zamawiający 
dostał dofinansowanie na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 10.2 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 
Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF.  

 
3) Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zapytania o cenę dotyczy wydruku i oprawy skryptów dla uczniów biorących udział w 
zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z 
elementami przedsiębiorczości i eko rozwiązań z wykorzystaniem metod aktywnych oraz drukarek 3D 
skierowanych do uczniów 5 szkół średnich z terenu Wrocławia w ramach projektu pt. „Eko-
eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z 
elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań”. 
 

4) Przedmiot zamówienia. 
Fundacja OPEN MIND zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o 
cenę, którego przedmiotem jest wydruk i oprawa 890 szt. skryptów dla uczniów biorących udział w 
zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizowanych w ramach projektu, wg. Poniższej specyfikacji:  

 Format A4, orientacja pionowa, color 4+4 CMYK , oprawa zeszytowa,   

 okładka 4 strony, 4/4, kreda błysk 250g, folia błysk 1/0,  

 środek 60 stron, 4/4, kreda błysk 115g  

 Zamówienie zostanie zrealizowane przez Oferenta w częściach ustalonych przez Zamawiającego, 
przy czym całość Zamówienia zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 20.02.2019r., przy 
czym płatność nastąpi po realizacji całości Zamówienia w terminie do 14 dni od dnia 
dostarczenia przez Oferenta prawidłowo wystawionej faktury.  

 
5) Termin, sposób i miejsce składania ofert. 

O wyborze Oferenta w 100% decyduje terminowe złożenie oferty oraz najniższa cena Zamówienia. 
Złożenie oferty jest potwierdzeniem akceptacji warunków zawartych w zaproszeniu 
 

http://grupakreatywni.pl/
https://maps.google.com/?q=UL.+Dubois+33-35a+50-207+Wroc%C5%82aw&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=UL.+Dubois+33-35a+50-207+Wroc%C5%82aw&entry=gmail&source=g
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
………………………………………. 

(miejscowość, data) 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
.............................................. 
 (nazwa Oferenta) 

 
.............................................. 
(adres Oferenta) 

 
................................................... 
(adres Oferenta) 

 
ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja OPEN MIND 
UL. Średzka 39a/4, 54-001 Wrocław 

 
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wydruk i oprawę skryptów dotyczących zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami 
przedsiębiorczości i eko rozwiązań z wykorzystaniem metod aktywnych oraz drukarek 3D „ZMORPH” 
skierowanych do uczniów 5 szkół średnich z terenu Wrocławia w ramach projektu pt. „Eko-
eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z 
elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań” na który Zamawiający dostał dofinansowanie w na 
podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17-00 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. 

 
 

Oferuję wykonanie całości zamówienia: 

Lp. Usługa Ilość 
Cena 

jednostko
wa netto 

Cena 
jednostko
wa brutto 

Razem 
wartość 
brutto 

1. 

 

Druk i oprawa skryptów dla uczestników zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach 
projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe 
technologie w nauczaniu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych z elementami 
przedsiębiorczości i Eko rozwiązań” 
Parametry: A4, orientacja  pionowa, oprawa 
zeszytowa,  okładka 4 strony, 4/4, kreda błysk 
250g, folia błysk 1/0, środek 60 stron, 4/4, kreda 
błysk 115g  

 

890       

 
 
1) Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty 

do realizacji zamówienia na w/w warunkach. 
2) Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
 
 

.................................................................. 
(podpis i pieczątka Oferenta) 


