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Krzyżowa, 12.08.2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Prowadzone w związku z realizacją projektu pn.: „Dobra szkoła – lepszy uczeń”, realizowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja, Działanie 10.2 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 
Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF 
  
Niniejsze zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
 
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 
 
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:  
 

dostawę gier dydaktycznych  
 

1. ZAMAWIAJĄCY 
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego 
Krzyżowa 7 
58-112 Grodziszcze 
NIP: 884-00-34-672 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ 1 - Zadanie 3 (pozycja 26) - Organizacja zajęć z doradztwa edukacyjno - zawodowego - zakup 
materiałów do prowadzenia zajęć 
1 Karty do zajęć z 

doradztwa 
Gra skojarzeń, wielkoformatowe plansze z torem punktów wewnątrz pudełka, 
drewniane pionki, około 80 kart skojarzeń, instrukcja, liczba graczy do 6 

2 Kostki 
opowieści 

Gra opowieści, w jednym sztywnym pudełku 9 kostek, na każdej rysunki 
tematyczne, gra polega na układaniu ciągu zdarzeń, ma ułatwić budowanie 
skojarzeń i rozwój kreatywności. Jeden zestaw składa się z 2 pudełek z 9 kostkami 

3 Karty kariery W zestawie karty, żetony, woreczek do przechowywania, liczba graczy ponad 10 
osób, gra na zasadzie losowania żetonów, a następnie udzielaniu odpowiedzi na 
wylosowane pytanie lub wykonaniu zadania, które zostało podane. Tematyka 
dotycząca różnych dziedzin życia, gra ćwiczy umiejętności komunikacyjne, 
cierpliwość, koncentrację, uważne słuchanie. 

CZĘŚĆ 2 - Zadanie 5 (pozycja 40) - Realizacja alternatywnych form nauczania – zajęcia cyfrowe 
 
1 Klocki 

drewniane 
Klocki drewniane z literkami, wykonane są z drewna, pokryte lakierem 
posiadającymi certyfikat na produkty przeznaczone dla dzieci, w czterech 
podstawowych kolorach, około 250 elementów, w kartonie lub wiaderku 

2 Tablica 
magnetyczna 

Tablica magnetyczna dwustronna, komplet literek, komplet cyferek, kreda, pisak, 
gąbka, wymiary około 40cm x 30cm 

3 Tablica 
kredowo - 
magnetyczna 

Około 100 elementów magnetycznych, jeden motyw  przewodni, pisaki, kreda, 
gąbka 
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4 Klocki 
magnetyczne 

Około 20 klocków różnych kształtów, z których można budować trójwymiarowe 
budowle 

5 Tablica 
korkowa na 
kółkach 

Wymiar około 1200x1500 mm, w zestawie pineski -min 50 szt., konstrukcja 
metalowa 

6 Klocki 
tematyczne ze 
zwierzętami 

Klocki z figurkami zwierząt, około 30 elementów, bezpieczne tworzywo 
 

7 Klocki 
tematyczne z 
pojazdami 

Klocki z pojazdami, około 30 elementów, bezpieczne tworzywo, każdy zestaw z 
innymi pojazdami i o innej tematyce 

CZĘŚĆ 3 - Zadanie 10 (pozycja 85 i 87) - Zakup pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznego sprzętu 
do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
1 Ćwiczenia 

logopedyczne 
9 pakietów ćwiczeń wspomagających prace dziecka nad poprawną wymowa 
głosek, ćwiczenia artykulacji połączono z czynnościami, np.: wodzenie palcem 
po śladzie, porównywanie, wycinanie, pisanie, liczenie i czytanie.  

2 Pakiet 
koordynacja 
psycho - 
ruchowa 

Gra przeznaczona do celów edukacyjnych, wykorzystywana w terapii zaburzeń 
w sferach percepcji wzrokowej, motorycznej oraz koordynacji wzrokowo-
ruchowej, ukierunkowana na kształcenie i rozwój zdolności manualnych oraz 
rozwój zmysłów, stymulację i koordynację pracy obu półkul mózgowych. Gra 
polega na układaniu wzorów poprzez przesuwanie kulek umieszczonych w 
pudełku, przez otwory w spodniej części pojemnika. 

3 Pakiet 
koordynacja 
wzrokowo - 
ruchowa 

Gra wielkoformatowa do zabaw grupowych, pomaga w usprawnianiu motoryki i 
koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, dzieci rozwijają analizę i syntezę 
wzrokową i słuchową, ćwiczą orientację przestrzenną nabywają też umiejętność 
planowania. Instrukcja do gry. Gra składa się z wielkoformatowych pianek w 
kształcie kwadratów. 

4 Pakiet 
wspomagający 
nauczanie 
matematyczne 

Pakiety wykorzystane w pracy z całą klasą, w wyodrębnionych grupach i 
indywidualnie. Przeznaczone do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w wieku 6-10. Pakiet składa się z gotowych scenariuszy w formie 
gier i zabaw: elementy kartonowe do pracy na stolikach, plansze stołowe, 
plansze plenerowe, sznurki, klocki, kostki, woreczki, kamienie. 

5 Gra 
kształtująca 
wyobraźnię 

Gra składa się z drewnianych tabliczek z ułożonymi w równych odstępach 
kołeczkami, na które można naciągać gumki recepturki, tworząc kształty. Gra 
wprowadza intuicyjnie w świat geometrii, ćwiczy percepcję wzrokową i 
sprawność motoryczną. 

CZĘŚĆ 4 - Zadanie 2 (pozycja 21) Organizacja treningów interdyscyplinarnych 
 
1 Ćwiczenia 

językowe 
Gra wielkoformatowa dla dużej grupy, plansza o wymiarach około 2,5 x 3 m, z 
kwadratami, na których przewidziano zadania do rozwiązania, duża piankowa 
kostka do gry 

2 Zestaw 
eksperymentów 

Zestaw eksperymentów do badania właściwości wody – dla całej klasy, w 
pojemniku, z kartami pracy wraz z odczynnikami i wyposażeniem laboratoryjnym, 
pozwala na realizację 25-35 eksperymentów dla uczniów klasy IV-VIII 
 
Zestaw odnawialne źródła energii – dla całej klasy, elementy do demonstracji 
pozyskiwania energii z wody, słońca i wiatru 
 
Zestaw  doświadczalny do badania gleby – dla całej klasy, w pojemniku, z 
kartami pracy wraz z odczynnikami, reagentami i wyposażeniem laboratoryjnym, 
pozwala na realizację 10-20 eksperymentów dla uczniów klasy IV-VIII 
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Zestaw do wykrywania i badania właściwości cukrów/białek - dla całej klasy, w 
pojemniku, z kartami pracy wraz z odczynnikami i wyposażeniem laboratoryjnym, 
pozwala na badanie właściwości różnych produktów,  dla uczniów klasy IV-VIII 

CZĘŚĆ 5 - Zadanie 2 (pozycja 16) Organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia - zakup materiałów 
dydaktycznych 
1 Gry językowe Gra językowa – rzeczowniki język angielski - prowadzanie i utrwalanie słownictwa, 

około 100 kartoników, w zamkniętym opakowaniu 
Gra językowa – czasowniki-język angielski - prowadzanie i utrwalanie słownictwa, 
około 100 kartoników, w zamkniętym opakowaniu 
Domino do układania zdań po angielsku, około 100 dwustronnych kostek 
 

2 Gry 
matematyczne 

Kostki matematyczne oczkowane różnej wielkości i różnych kolorów, do 
poznawania ułamków – od 50 do 80 sztuk w zestawie 
Waga szalkowa - zagadnienia równoważności i ćwiczenia działań na 
dodawanie i odejmowanie 
Zestaw plansz ze wzorami, które ukazują rozkład liczby na składniki. 

3 Gry 
przyrodnicze 

Przyrodnicze memory na drewnianych płytkach do rozpoznawania gatunków 
drzew, około 40 tabliczek 
Szkolny escape romm biologiczny dla uczniów klas IV-VIII. Zadania sprawdzające 
wiedzę z wielu obszatów biologii i ekologii 
 

4 Gry 
informatyczne 

Zestaw do nauki podstaw kodowania w formie zabawy, z wykorzystaniem 
kodowania krokowego i logiki. 
Zestaw klocków systemowych i platform do kodowania dla grupy 15-20 osób 
pracujących jednocześnie, dla klas I-III, klocki w opakowaniu, instrukcja, około 
300-400 szt. elementów 
 

 
 
3 . Wymagania wobec Wykonawcy 
3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, na wybrany asortyment. 
3.2. Cena brutto podana w ofercie musi być ostateczna. W cenie oferty musi być zawarty koszt dostawy. 
3.3. Pomoce dydaktyczne zawarte w zamówieniu powinny być nowe i zapakowane w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w 
czasie transportu ponosi Wykonawca. 
3.4. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, 
zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 14 dni od daty zrealizowania zamówienia. 
3.5. Wykonawca dostarczy zamówienie bezpośrednio na adresy: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze 
3.6. Płatność dokonana zostanie przelewem po realizacji zamówienia w terminie do 14 dni, licząc od dnia 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.  
3.7. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w całości lub w częściach, odpowiadających częściom 
zamówienia – max 5 części. Po zrealizowaniu każdej części zamówienia Wykonawca wystawi fakturę. 
3.8. Zamawiający bez względu na to, czy zamówienie zostało dostarczone w całości, czy w częściach, 
wystawi osobną fakturę do każdej części zamówienia.  
3.9. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru zamówienia lub jego 
części. 
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
4.1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 15.10.2021 r. W przypadku dostaw częściowych ostatnia 
część musi zostać dostarczona we wskazanym terminie. 
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4.2. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dopuszcza się możliwość wydłużenia 
realizacji zamówienia, o ile termin wydłużenia zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. 
4.3. Pytania w sprawie oferty proszę kierować na adres: tamara@krzyzowa.org.pl. 
 
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  I DATA ZŁOŻENIA OFERTY: 
1.  Oferty  o treści, jak w załączniku nr 1 będą przyjmowane w terminie do 20.08.2021 r. do godz. 12.00 
2. Załącznik nr 1 zawiera niezbędne oświadczenia, które należy wypełnić i dostarczyć wraz z ofertą. 
3. Za złożenie Oferty przyjmuje się dostarczenie oferty i załączników pocztą na adres: Fundacja „Krzyżowa” 
dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze lub osobiście do sekretariatu Fundacji 
„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze (każdy dzień do godz. 15.30). 
4. Oferty składane w formie elektronicznej nie będą rozpatrywane. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2021 o godz. 12.15 
6. Informacja z rozstrzygnięci postępowania zostanie opublikowane na stronie www.krzyzowa.org.pl 
 
 
6. POZOSTAŁE INFORMACJE: 
6.1. Zamawiający dopuszcza możliwość nierozstrzygnięci postępowania, bez podania przyczyny 
6.2 Umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego. 


