Wrocław, dnia 10.08.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W
TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
zakupu materiałów klasyfikowanych jako biurowe (w tym piśmiennicze, papiernicze) przeznaczonych do
realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych prowadzonych 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 lub mailowo na adres
biuro@fundacjaopenmind.pl
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 matematycznoprzyrodniczych 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 zakupu materiałów klasyfikowanych jako biurowe (w tym piśmiennicze,
papiernicze) przeznaczonych do realizacji zajęć 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”. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Oferenta w częściach
ustalonych przez Zamawiającego, przy czym całość Zamówienia zostanie zrealizowana nie później niż do dnia
18.03.2019r., przy czym płatność nastąpi po realizacji całości Zamówienia w terminie nie później niż do 14 dni
od dnia dostarczenia przez Oferenta prawidłowo wystawionej faktury lub faktur.
4) Przedmiot zamówienia.
Fundacja OPEN MIND zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę,
którego przedmiotem jest zakup materiałów klasyfikowanych jako biurowe przeznaczonych do realizacji zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych prowadzonych w ramach projektu. Lista materiałów oraz ilości dostępna jako
arkusz google docs oraz jako Załącznik nr 1
5) Termin, sposób i miejsce składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie CRZ Krzywy Komin przy ul. Dubois 33-35a, 50-207 Wrocław do 30 dni od dnia
publikacji na stronie internetowej www.fundacjaopenmind.pl, tj od dnia 10.08.2018r . Zamówienie zostanie
zrealizowane przez Oferenta w częściach ustalonych przez Zamawiającego, przy czym całość Zamówienia
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zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 18.03.2019 r., przy czym płatność nastąpi po realizacji, min. całości
Zamówienia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przez Oferenta prawidłowo wystawionej faktury.
6) Wybór Oferenta.
O wyborze Oferenta w 100% decyduje terminowe złożenie oferty oraz najniższa cena Zamówienia. Złożenie
oferty jest potwierdzeniem akceptacji warunków zawartych w zaproszeniu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
……………………………………………………………..
(miejscowość, data)

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

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

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

(adres Oferenta)

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów klasyfikowanych jako biurowe (w tym piśmiennicze,
papiernicze) przeznaczonych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych 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”.
Oferuję wykonanie całości zamówienia:
L.p. PRODUKT

Jed.
miary

Ilość

Cena jed.
netto

Wartość Wartość
netto
brutto

Długopis ekologiczny beżowy z nadrukiem tematycznym / projekt dostarczy

1 Zleceniobiorca

890

Notes klejone po krótkim boku z okładką drukowaną tematyczną / projekt

2 dostarczy Zleceniodawca / A5, 50 kartek

890

3 Ołówek HB

900

4 Ołówek H

180

5 Ołówek B

180

Nośnik pamięci z nadrukiem tematycznym / projekt dostarczy

6 Zleceniobiorca / 16 GB, 2.0 lub 3.0

890

7 Zeszyt A5, 60 kartek - kratka / gładka okładka

890

8 Zestaw kredek / 12 kolorów

150

9 Flamastry suchościeralne + gąbka / 4 szt. w opak.
10 Płyn do tablic suchościeralnych 250 ml

75
15

11 Blok milimetrowy A4 / 20 kartek w bloku

160

12 Papier ksero A4 / 80g/m2 / ryza (500 arkuszy)

175

13 Papier ksero A4 / 120g/m2 / ryza (250 arkuszy)

35

14 Papier ksero A4 / 160g/m2 / ryza (250 arkuszy)

35

15 Papier ksero A3 / 80g/m2 / ryza (500 arkuszy)

59

16 Papier ksero A3 / 220g/m2 / ryza (500 arkuszy)

59

17 Papier ksero mix kolorów / 80g/m2 / ryza (500 arkuszy)

30

18 Blok do flipcharta / format kk. 64 na 100 cm / gładki, biały / 50 arkuszy w

20
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bloku

19 Klej biurowy biały w tubce 50g

150

20 Klej magic introligatorski 45g

150

21 Klej w sztyfcie min. 15g

120

22 Klej w sztyfcie min. 20 g

10

23 Linijka 30cm / przeźroczysta

120

24 Cyrkiel kreślarski

155

Zestaw pędzli na blistrze różne rozmiary / komplet / 10 pędzli (płaskie,

25 okrągłe, różne grubości)
26 Nożyczki biurowe z ostrym zakończeniem, 14 cm
27 Nożyczki precyzyjne , min. 18 cm
28 Taśma biurowa klejąca / 24mm x 20m

75
150
25
102

Marker czarny wodoodporny z okrągłą końcówką / permanentny,

29 nietoksyczny, szybkoschnący tuszem

100

30 Flamastry 0.15 kg, 12 kolorów

75

31 Marker gruby z okrągłą końcówką / komplet / min. 4 kolory

25

32 Brystol biały / format 70x100cm, 250g/m2, arkusz/ szt.

700

33 Karteczki samoprzylepne w bloczkach 50x75mm / żółte / 100 szt. w bloczku

50

34 Korektor w taśmie 5mm x 8m

10

35 Spinacze biurowe (metalowe) / 28mm / 100 szt. w opakowaniu

50

36 Zakreślacze fluorescencyjne, mix kolorów / 6 kolorów w opakowaniu

25

37 Zszywacz na zszywki 24/6

10

38 Zszywki do zszywacza 24/6 / 1000 szt. w pudełku

50

39 Segregator dźwigniowy A4/75mm / niebieski

150

40 Skoroszyt z perforacją do wpinania segregator A4

125

41 Obwoluty / koszulki A4 / 100 szt. w opakowaniu

100

42 Kalkulator naukowy

150

43 Masa plastyczna mocująca BLU TACK (tzw. glut) / biała

50

Zakup dyplomów z nadrukiem tematycznym / A4 / 4+4 / papier min. 250 g

44 / projekt dostarczy Zleceniodawca

890

45 Lupa klasyczna z uchwytem

150

46 Plastelina zestaw przedszkolny 12 kolorów x15 / 180 szt. w opakowaniu
47 Gumka do mazania / biała

10
900
0

0

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