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Strzelce Opolskie, 31.12.2014 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

na dostawę materiałów piśmienniczych i plastycznych na 2015 rok na 

realizację projektu p.n. 

"Inwestycja w edukację przedszkolną" w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

 

Przedszkole Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 
Dostawa materiałów piśmiennicze i plastyczne na 2015 rok, na realizację 

projektu p.n. "Inwestycja w edukację przedszkolną" w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 
Przedszkole Publiczne nr 10 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na 

dostawę materiałów piśmienniczych i plastycznych na 2015 rok zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, do realizacji projektu p.n. 

"Inwestycja w edukację przedszkolną" w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty. 

Wymagania ilościowe i jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia  zawarte 

są w załączniku nr 1 (Szczegółowy opis zamówienia). 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
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Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście w siedzibie Przedszkola 

Publicznego nr 10 w Strzelcach Opolskich ul. Asnyka 6, 47 – 100 Strzelce 

Opolskie  

lub przesłać mailem na adres: 

biuro@iwep-pp10.pl , 

 

w terminie do dnia  

16 stycznia 2015 r do godziny 12.00 

z dopiskiem: „Inwestycja w edukację przedszkolną – materiałów 

piśmienniczych i plastycznych” 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  

 
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe, które wpłyną po wyznaczonym terminie 

składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.  

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, 

faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 20 stycznia 2015 r. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do 

zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  

mailto:biuro@iwep-pp10.pl
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Przedszkola Publicznego nr 10  
w Strzelcach Opolskich  
ul. Asnyka 6,            
47 – 100 Strzelce Opolskie 
Tel. (77) 461 20 51 

e-mail: biuro@iwep-pp10.pl 
 

 

OFERTA – FORMULARZ CENOWY                    
 

Nazwa wykonawcy:  

Siedziba:  

NIP:  

Osoba do kontaktu:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

 

1. Składam/y ofertę zgodnie z wymaganiami i opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym na kwotę: 
 

 
 

Wartość brutto dostawy…………………………… zł 

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Zobowiązuję/emy się do wykonania dostawy  w terminie maksymalnie do 06.02.2015 r. 

3. Oferuję/emy następujące warunki płatności: przelew 14 dni od daty bezusterkowego odbioru dostawy oraz 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Wszelką  korespondencję w spawie niniejszego postępowania  należy kierować na adres: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest p. ………………………………………………………………… 

Tel/fax: …………………………………………………, adres e-mail: …………………………………………………………………… 

 
 
 
 
                                                                   
…………………………, dnia …………………….. r.                                   …………………………………………………………… 
                                                                                   podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 1 

LP TABELA ELEMENTÓW j. m.  Wartość 

jednostkowa 

bez podatku 

VAT 

Ilość Suma netto 

  Materiały piśmiennicze i 

plastyczne 

       

1 Długopis automatyczny z 

korpusem wykonanym z 

metalizowanego tworzywa 

sztucznego, wymienny wklad z 

tuszem w kolorze niebieskim 

szt.  4  

2 Długopis żelowy z wymiennym 

wkładem oraz średnicą kulki 

piszącej ok. 0,7 mm, tusz 

pigmentowy, wodoodporny, 

odporny na blaknięcie, kolor 

tuszu czerwony 

szt.  3  

3 Długopis żelowy z wymiennym 

wkładem oraz średnicą kulki 

piszącej ok. 0,7 mm, tusz 

pigmentowy, wodoodporny, 

odporny na blaknięcie, kolor 

tuszu zielony 

szt.  3  

4 Długopis żelowy z wymiennym 

wkładem oraz średnicą kulki 

piszącej ok. 0,7mm, tusz 

pigmentowy, wodoodporny, 

odporny na blaknięcie, kolor 

tuszu czarny 

szt.  6  

5 Długopis żelowy z wymiennym 

wkładem oraz średnicą kulki 

piszącej ok. 0,7 mm, tusz 

pigmentowy, wodoodporny, 

odporny na blaknięcie, kolor 

tuszu niebieski 

szt.  6  

6 Foliopis czarny z tuszem 

permanentnym do opisywania 

płyt cd, z końcówką piszącą o 

grubości ok. 1 mm 

szt.  6  

7 Cienkopis z plastikową zatyczką, 

grubość linii pisania 0,4 mm, 

kolor tuszu ciemnozielony 

szt.  6  
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8 Cienkopis z plastikową zatyczką, 

grubość linii pisania ok. 0,4 mm, 

kolor tuszu czerwony 

szt.  6  

9 Cienkopis z plastikową zatyczką, 

grubość linii pisania ok. 0,4 mm, 

kolor tuszu czarny 

szt.  6  

10 Cienkopis z plastikową zatyczką, 

grubość linii pisania ok. 0,4 mm, 

kolor tuszu granatowy 

szt.  6  

11 Cienkopis z plastikową zatyczką, 

grubość linii pisania ok. 0,4 mm, 

kolor tuszu pomarańczowy 

szt.  6  

12 Marker czarny z tuszem 

permanentnym, szybkoschnący, 

z okrągłą końcówką do pisania 

po każdej powierzchni, o 

grubości linii pisania min 2-5 

mm 

szt.  10  

13 Marker czerwony z tuszem 

permanentnym, szybkoschnący, 

z okrągłą końcówką do pisania 

po każdej powierzchni, o 

grubości linii pisania min 2-5 

mm 

szt.  4  

14 Marker niebieski z tuszem 

permanentnym, szybkoschnący, 

z okrągłą końcówką do pisania 

po każdej powierzchni, o 

grubości linii pisania min 2-5 

mm 

szt.  2  

15 Blok notatkowy w kratkę w 

formacie A4, klejony po krótkim 

boku, wykonany z offsetu 

szt.  4  

16 Blok techniczny w formacie A4, 

biały 
szt.  18  

17 Brystol o lekko gładzonej 

powierzchni, wym. ok. 50 cm 

x70 cm, mix kolorów: bialy, 

czerwony, zielony, 

niebieski,żółty, brązowy po 80 

sztuk z każdego koloru) 

szt.  480  

18 Kredki świecowe długości ok. 8 

cm owinięte ochroną 

papierową,w opakowaniu 24 szt. 

op.  12  
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w różnych kolorach 

19 Kredki ołówkowe w drewnianej 

oprawie-w przekroju kształt 

trójkąta, ułatwiający trzymanie 

kredki, pakowane po 12 sztuk w 

różnych kolorach 

op.  8  

20 Klej w sztyfcie, bezwonny, 

bezbarwny, zmywalny, 

niebrudzący, nie zawiera 

kwasów i rozpuszczalników, 

gramatura ok. 15 g 

szt.  20  

21 Klej w sztyfcie, bezwonny, 

bezbarwny, zmywalny, 

niebrudzący, nie zawiera 

kwasów i rozpuszczalników, 

gramatura ok. 22 g 

szt.  6  

22 Klej w sztyfcie, bezwonny, 

bezbarwny, zmywalny, 

niebrudzący, nie zawiera 

kwasów i rozpuszczalników, 

gramatura ok. 35 g 

   4  

23  Klej nie brudzący po 

wyschnięciu - pozostający 

przeźroczysty do klejenia : 

papieru, kartonu, tektury, 

tkaniny, metalu, drewna, 

ceramiki, folii aluminiowej, 

korka a nawet plastiku. Z 

aplikatorem, który pozwala na 

przyklejanie nawet bardzo 

drobnych elementów. Pojemność 

tubki ok. 45g. 

szt.  4  

24 Balony mix kolorów, w 

opakowaniu ok. 100 sztuk 
op.  1  

25 Ołówki w drewnianej oprawie, -

w przekroju kształt trójkąta, 

ułatwiający trzymanie ołówka, 

pakowane po 24 sztuki 

op.  1  

26 Plastelina delikatna, plastyczna, 

nie klejąca się do rąk, w 

opakowaniu 12 kolorów  

op.  12  

27 Mazaki grube, w opakowaniu 12 

mazaków, każdy w innym 
op.  3  
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kolorze, testowane 

dermatologicznie, łatwe do 

usunięcia z dłoni i z ubrań, 

końcówka o średnicy ok. 5 mm, 

z wentylowanymi zatyczkami 

zapobiegającymi połknięciu, 

wyposażonymi w blokadę 

28 Zeszyt papierów kolorowych 

samoprzylepnych składający się 

z 8 arkuszy, w rozmiarze B4 

szt.  8  

29 Zeszyt papierów kolorowych 

wycinankowych w 10 różnych 

kolorach, nabłyszczanych o 

gramaturze 115 g/m2,w formacie 

A4 

szt.  8  

30 Krepina- gruba i sztywna bibuła 

dająca się łatwo formować, 

metalizowana tęcza, wym ok. 

50x250 cm 

szt.  2  

31 Krepina-gruba i sztywna bibuła 

dająca się łatwo formować, w 

serca, wym ok. 50x250 cm 

szt.  2  

32 Krepina-gruba i sztywna bibuła 

dająca się łatwo formować, w 

paski i kropki, wym ok. 50x250 

cm, po 4 sztuki z każdego wzoru 

szt.  8  

33 Krepina-gruba i sztywna bibuła 

dająca się łatwo formować, w 

kratkę, wym ok. 50x250 cm 

szt.  3  

34 Zestaw przyborów plastycznych 

do tworzenia prac, składający się 

z ok.. 322 elementów: 

kolorowego papieru (8 szt. O 

wymiarach min. 25 x 35cm, 

grubość 130 g/m2), kolorowych 

brystoli (4 szt. O wymiarach 

min. 25 x 35cm o grubości 

220g/m2), papierów 

dekoracyjnych (5 szt. o 

wymiarach min. 25 x 35cm, o 

grubości 250 g/m2), papieru 

tęczowego (wym min. 25 x 35 

cm, 300 g/m2), transparentnych 

papierów z motywami (2 szt. o 

zest.  1  



                                        
 
POKL/10/2014 

Projekt : "Inwestycja w edukację przedszkolną"  
 współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

 

min. wym. 25 x 35cm, grubość 

115 g/m2), tektury falistej (ok. 6 

szt 25 x 35cm). bibuły (ok. 13 

szt. o min, wym. 25 x 35cm , 

grubości 20 g/m2, składanego 

papieru (ok. 50 szt. o min. wym: 

14 x 14cm), białego papieru 

wodoodpornego (ok. 4 szt. o 

min. wymiarach 20 x 20cm), 

kartonowych pasków (ok. 140 

szt. o min wym. 8 mmx 34,5 

cm), kamyczków, elementów z 

folii piankowej, naklejek 3D 

35 Papier z letnim motywem, w 

opakowaniu ok.. 26 arkuszy o 

min. Wymiarach 24 x 34 cm, o 

grubości 80 i 270 g/m2, ok.13 

różnych wzorów 

op.  1  

36 Papier z motywem ogrodu, w 

opakowaniu ok. 26 arkuszy o 

min. Wymiarach 24 x 34 cm, o 

grubości 80 i 270 g/m2, ok.13 

różnych wzorów 

op.  1  

37 Papier z motywem tęczy, 

dwustronnie kolorowy, w op. 10 

sztuk o minimalnych wym. 22,5 

x 32 cm o grubości 200 g/m2 

op.  1  

38 Filc kolorowy, w opakowaniu 10 

sztuk w różnych kolorach, 

format A4 

op.  3  

39 Klej do filcu o min. Pojemności 

100 ml, bezwonny, bezbarwny, 

wolny od rozpuszczalników, 

przeznaczony do klejenia filcu 

różnego rodzaju do każdej 

powierzchni  

szt  3  

40 Taśma filcowa o minimalnych 

wym. 4 x 400 cm, w komplecie 

6 szt.taśm w różnych kolorach 

(różowym, niebieskim, 

czerwonym, pomarańczowym, 

żółtym, zielonym) 

kmp.  1  

41 Flizelina dekoracyjna, z 

mieniącą złotą nitką, do 
op.  3  
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lampionów, kartek oraz do 

zwijania kwiatów, w 

opakowaniu 10 arkuszy 

kolorowych o minimalnych 

wymiarach 23 x 33 cm 

42 Folia piankowa wykonana z 

miękkiej, łatwej do cięcia, 

zszywania i klejenia pianki, w 

opakowaniu 15 sztuk w różnych 

kolorach w formacie A4 

op.  3  

43 Folia piankowa samoprzylepna, 

w opakowaniu 15 sztuk w 

różnych kolorach, o 

minimalnych wymiarach 30 x 20 

cm 

op.  3  

44 Klej do klejenia folii piankowej i 

innych powierzchni, o 

pojemności min. 35 g, czas 

schnięcia 5-10 min. 

szt  2  

45 Tektura do ramek, dekoracji, 

opakowań i innych prac 

ręcznych, falista, metalizowana, 

w opakowaniu 10 arkuszy w 

formacie A4, w kolorach: 

złotym, srebrnym, fioletowym, 

czerwonym, zielonym, 

niebieskim 

op.  5  

46 Szary papier pakowy  Arkusz  10  

47 Bibuła karbowana, kolorowa, o 

wymiarach min. 200 x 50 cm, w 

opakowaniu 15 sztuk 

op.  10  

48 Klej wielofunkcyjny, gęsty, 

bezpieczny, nietoksyczny, po 

wyschnięciu robi się 

przeźroczysty, do klejenia 

porowatych powierzchni m.in. 

papieru, tkanin oraz drewna i 

ceramiki, pojemność ok. 1l 

szt.  2  

49 Druciki kreatywne o wym. ok. 

1,5 x 30 cm, miękkie, łatwe do 

wyginania, można z nich 

uformować barwne postacie lub 

przyklejać bezpośrednio do 

kartonu tworząc różne obrazy, w 

op.  1  
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opakowaniu ok. 250 szt. 

drucików różnego rodzaju w 

różnych kolorach 

50 Cekiny o wymiarach 20 mm z 

motywem, złotej gwiazdki oraz 

płatka śniegu, w opakowaniu ok. 

500 szt.,  po 1 opakowaniu z 

każdego rodzaju 

op.  2  

51 Cekiny o wymiarach ok. 21x18 

mm z motywem zielonej 

choinki, w opakowaniu ok. 450 

szt.,   

op.  1  

52 Cekiny o wymiarach ok. 14x14 

mm z motywem czerwonego 

serca, w opakowaniu ok. 450 

szt.,   

op.  1  

53 Małe oczka ozdobne z czarnymi 

źrenicami, okrągłe, w 

opakowaniu ok. 300 sztuk oczek 

różnej wielkości o średnicy od 

min. 0,5 mm 

op.  1  

54 Oczka ozdobne z 

różnokolorowymi powiekami, w 

różnych rozmiarach, opakowanie 

ok. 18 g 

op.  1  

55 Dzwoneczki ozdobne pozłacane, 

w opakowaniu ok. 100 sztuk 

dzwoneczków o różnych 

wymiarach (ok. 13x33 mm, 10 x 

33 mm, 8 x 34 mm) 

op.  1  

56 Zestaw papierów kolorowych 

wycinankowych , 

nabłyszczanych o gramaturze 

115 g/m2,w formacie A3, ok. 

100 arkuszy w 10 różnych 

kolorach 

zest.  1  

57 Tektura falista złota i srebrna, 

format B4, w opakowaniu 10 

arkuszy ( po 5 arkuszy z każdego 

koloru) 

op.  1  

58 Nożyczki uniwersalne duże  

min. 21 cm, do cięcia papieru, 

ostrze ze stali nierdzewnej, 

uchwyt plastikowy  

szt.  1  
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59 Masa do przyklejania prac np. 

obrazków,pojemność ok. 60 gr 
szt.  4  

60 Paski papierowe, odpowiednie 

do drobrnych splotów, 

uzyskiwanych metodą 

przeplatanki  na kartkach, 

zwijania listków, wymiary ok. 

16x 0,3 cm, w opakowaniu ok. 

400 sztuk 

op.  1  

61 Paski papierowe, odpowiednie 

do grubszych splotów, 

uzyskiwanych metodą 

przeplatanki  na kartkach, 

zwijania gwiazdek, wymiary ok. 

35 x 1 cm, w opakowaniu ok. 

100 sztuk 

op.  1  

62 Nawijak metalowy do nawijania 

pasków kartonowych techniką 

quilingu, długość ok. 5,5 cm 

szt.  3  

63 Piórka ozdobne w tęczowych 

kolorach, do dekorowania m.in. 

prac plastycznych lub masek, 

zapakowane w praktyczne, 

zamykane strunowo torebki, 1 

torebka po ok. 14 g 

op.  5  

64 Kulki styropianowe średnica ok. 

4 cm, w op. min. 10 sztuk 
op.  1  

65 Kulki styropianowe średnica ok. 

7 cm, w op. min.10 sztuk 
op.  1  

66 Kulki styropianowe średnica ok. 

10 cm, w op. min10 sztuk 
op.  1  

67 Jajka styropianowe duże 

średnica ok. 10x7 cm, w op. min. 

10 sztuk 

op.  1  

68 Jajka styropianowe małe 

średnica ok. 5x3,5 cm, w op. 

min. 10 sztuk 

op.  1  

69 Serca styropianowe wysokość 

ok. 7 cm, w op. min. 10 sztuk 
op.  1  

70 Pędzle  z naturalnego włosia, z 

trójkątną nasadką ułatwiającą 

dziecku prawidłowe uchwycenie 

pędzla podczas malowania, 

rozmiar 2  

szt.  8  
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71 Pędzle  z naturalnego włosia, z 

trójkątną nasadką ułatwiającą 

dziecku prawidłowe uchwycenie 

pędzla podczas malowania, 

rozmiar 8 

szt.  8  

72 Pędzle  z naturalnego włosia, z 

trójkątną nasadką ułatwiającą 

dziecku prawidłowe uchwycenie 

pędzla podczas malowania, 

rozmiar 12 

szt.  8  

73 Pędzle  z naturalnego włosia, z 

trójkątną nasadką ułatwiającą 

dziecku prawidłowe uchwycenie 

pędzla podczas malowania, 

rozmiar 16 

szt.  8  

74 Pędzle okrągłe z naturalnego 

włosia, z gałką drewnianą, 

rozmiar 4, wymiary ok. 14 x 3,5 

cm 

szt.  25  

75 Pędzle z gąbki, w zestawie min. 

25 sztuk różnych rodzajów 

pędzli, w tym pędzle płaskie o 

szerokości od ok. 2,3 do ok. 5 

cm,  pędzle okrągłe o średnicy 

od ok. 1 do 2 cm 

zest.  1  

76 Żele z brokatem w kolorach 

pastelowych, pojemność tubki 

ok. 10,5 ml 

szt.  10  

77 Żele z brokatem 3D, pojemność 

tubki ok. 10,5 ml 
szt.  10  

78 Żele metaliczne 3 D, pozwalają 

na uzyskanie bardzo cienkiej 

kreski, pojemność tubki ok. 10,5 

ml 

szt.  12  

79 Brokat do dekorowania różnych 

powierzchni pokrytych klejem, 

pojemność ok. 20 g., kolor 

czerwony 

szt.  2  

80 Brokat do dekorowania różnych 

powierzchni pokrytych klejem, 

pojemność ok. 20 g., kolor 

zielony 

szt.  2  

81 Brokat do dekorowania różnych 

powierzchni pokrytych klejem, 
szt.  2  
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pojemność ok. 20 g., kolor 

niebieski 

82 Brokat do dekorowania różnych 

powierzchni pokrytych klejem, 

pojemność ok. 20 g., kolor biały 

szt.  2  

83 Ciastolina w dużych tubach ok. 

50 g, w op. ok.  8 różnych 

kolorów 

op.  5  

84 Mulina kolorowa w 

następujących kolorach: 

5xczerwony, 5x niebieski, 

5xzielony 

szt.  15  

       SUMA  

         

       Brutto  

 


