
 

 

                                                                                                                                               
    

Załącznik nr 1  

__________________________ 

Miejscowość, data 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

na zakup i dostawę zabawek 

-  zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa  - dotacja celowa  Ministra Edukacji  

i Nauki na finansowanie inwestycji związana z wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek 

(program „Inwestycje w Oświacie”). 

 

 

Nazwa Oferenta:   ..................................................................................................  

 

Adres:     ..................................................................................................  

 

NIP:     ……………………………………………………………….. 

 

Nr telefonu:    ………......................................................................................  

 

e-mail:    ..................................................................................................  

 

 

1. Oferta obejmuje sprzedaż i dostawę zabawek. 

2. Szczegółowy opis zamówienia: 

 

 

l.p. 

Nazwa 

produktu Ilość Opis 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 
(uwzgl. Ilość) 

1. Kuchenka 

zabawkowa 1 

1 

zestaw 

Kuchenka z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego  przeznaczona dla dzieci od 

minimum od 3 lat.    Wyposażenie: 

elektroniczny palnik z dźwiękami 

gotowania oraz efektami 

świetlnymi,otwierany piekarnik z 

pokrętłem, otwieraną dużą lodówkę, zlew 

z ruchomym kranem, pojemne półki, 

pojemnik na śmieci, wieszaki na 

akcesoria  Wymiary minimalne kuchni 95 

x 85 cm (szer. X wys.) 

   

2. Kuchnia 

zabawkowa 2 

1 

zestaw 

Kuchenka przeznaczona dla dzieci od 

minimum od 3 lat  wykonana z wysokiej 

jakości tworzywa sztucznego. Kuchnia  

wyposażona w: suszarka na 

naczynia,półka na przyprawy, 

mikrofala,lodówka, 

talerze,kubki,garnek,patelnia 

przykrywki,sztućce solniczka i 
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pieprzniczka . Wymiary minimalne 

kuchni  105x70 cm (szer. X wys.) 

3. Kącik 

mechanika 

1 

zestaw 

Duży kącik mechanika przeznaczony dla 

dzieci od 3 lat. Zestaw zawiera 50 

dodatkowych elementów. Zawiera duży 

przestrzenny blat minimum 90 cm 

długości do swobodnego operowania 

narzędziami. 

Nad blatem umieszczona jest lampka 

oświetlająca miejsce pracy. 

Zawiera długą rurę do odkurzacza 

połączoną z szafką i pojemnikiem, dzięki 

czemu po skończonej pracy mechanik 

może posprzątać rozsypane śrubki. 

Wymiary minimum 100x85 cm (szer. X 

wys.) 

   

4. Tor wyścigowy   1 

zestaw 

Do zestawu dołączone jest 5 resoraków, 

platforma startowa z wyrzutnią na 2 

samochody, 8 torów.  

Wymiary minimalne ok 40 x 115 x 60 cm 

   

5. Kącik opiekunki 1 

zestaw 

Opiekunka zawiera: przewijak, 

umywalkę, siedzisko - krzesełko dla lalki, 

karuzelę, dużą pralkę, półeczkę oraz 

szafkę. Dodatkowe akcesoria zawarte w 

zestawie: dwa pojemniki oraz wieszaczki 

na ubranka dla lalek. 

Wykonany z tworzywa sztucznego lub 

drewna. 

   

6. Zestaw klocków 

konstrukcyjnych 

typu korbo 

2 

zestawy 

Zestaw klocków konstrukcyjnych typu 

korbo minimum 2000 elementów. 

Książka w zestawie zawierająca 

scenariusze zajęć lub/oraz karty pracy o 

tematyce m.in. projektowanie i 

konstruowanie ruchomych mechanizmów. 

   

7. Ścianka wodna 1 

zestaw 

Scianka wodna wraz z akcesoriami do 

przelewania wody, wykonana  z plastiku, 

wymiary minimalne 80 x 70 x 40 cm  

   

8. Klocki mini 

wafle 

4 

zestawy 

Zestaw minimum 500 szt miękkich 

klocków, przypominających w dotyku 

gumę,. Zestaw zawiera również minimum 

20 kart edukacyjnych dla dzieci 

   

9. Kwadratowe 

pudełka z 

szybką do 

treningu 

słuchu/wzroku 

2 

zestawy 

Minimum dwanaście kwadratowych 

pudełek z drewna z przeźroczystą szybką. 

Ćwiczy zmysł słuchu i zmysł wzroku. Do 

pudełeczek dołączona drewniana plansza 

do przeprowadzania różnego rodzaju gier. 

   

10. Dźwiękowe 

rurki 

4 

zestawy 

Zestaw diatoniczny składający się z 

minimum 8 rurek każda o różnej długości 

i różnym, harmonijnym dźwięku od C do 

C2 (gama C-Dur). 

Rurki wykonane z wysokiej jakości 

tworzywa, są lekkie i dokładnie 

nastrojone. 
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11. Tęczowe liny z 

akcesoriami 

2 

zestawy 

Zestaw lin do ćwiczeń i zabaw: minimum 

7 lin / zestaw zakończonych magnesem ( 

tak by można je było ze sobą łączyć) 

długośc lin od 90 do 540 cm, białe krążki, 

kostka kolor oraz instrukcja z zabawami 

dla dzieci. 

Pomoc, która pozwala na 

przeprowadzenie ćwiczeń 

usprawniających motorykę ogólną 

zabawy rzutne i zręcznościowe,np: "rzut 

do celu", "kolorowa góra", "karmienie 

rybek" 

biegi i skoki, " szybko do domu", " 

kolorowe skoczki", " tęczowe hasanie"  

zabawy na lokalizację, 

zabawy na orientację w przestrzeni, 

ćwiczenia reakcji równoważnych.  

   

12. Wózek dla lalek 

z przekładaną 

rączką 

2 sztuki Wózek z tworzywa sztucznego wym 

minimalne. 45x30x20 cm. Konstrukcja 

rączki i możliwość jej przełożenia 

pozwala na prowadzenie wózka tak, aby 

mieć lalkę przed sobą zwróconą w 

kierunku jazdy lub tak, aby lalka była 

zwrócona w kierunku prowadzącego. Pod 

siedziskiem znajduje się wnęka na 

położenie dodatkowych elementów. 

   

13. Wózek na 

zakupy 

2 sztuki Wózek z tworzywa sztucznego 

przeznaczony dla dzieci od 2 lat, wym 

min. 55x30x40 cm, Wózek posiada na 

dole wspornik, jako zabezpieczenie przed 

przewróceniem się wózka, kiedy dziecko 

mocniej oprze się na jego rączce. 

   

14. Zestaw klocków 

do specjalnch 

potrzeb 

edukacyjnych  

1 

zestaw 

Klocki konstrukcyjne typu zębatki oraz 

książka z lekcjami pod specjalne potrzeby 

edukacyjne  

   

15. Zestaw 

zabawkowych 

produktów 

spożywczych 

2 

zestawy 

Minimum 100 elementów z tworzywa 

sztucznego przedstawiające produkty 

spożywcze. 

   

16. Części ciała do 

tworzenia 

postaci 

1 

zestaw 

Zestaw minimum 50 elementów: tułowia, 

w które można włożyć różnokolorowe 

nogi, skrzydła, ogony, głowy, uszy, oczy, 

nos, usta, a nawet wąsy. 

   

17. Magnetyczne 

obrazy 

4 

zestawy 

W każdym otworze, znajduje się 

schowana na dnie metalowa kulka.  

Za pomocą magnetycznego długopisu 

dziecko przyciąga kolejno kulki na 

wierzch z odpowiednich otworów, 

tworząc magnetyczne obrazy. Minimalna 

wielkość obrazu 20x15 cm 

   

18. Układanka 

spagetti 

2 

zestawy 

Zestaw zwiera kolorowe sznurówki o 

różnych długościach i różnych kolorach, 

komplet filców dopełniających obrazek -

uśmiech, oczy. Do zestawu dołączone 

karty pracy dla dzieci 
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19. Zestaw do małej 

motoryki, 

ruchome łyżki 

2 

zestawy 

Zestaw do małej motoryki, składajacy się 

z wyprofilowanych łyżek pozwalających 

na ćwiczenie prawidłowego chwytu oraz  

kulek   

   

20. Płachta do gry 

w piłkę 

1 

zestaw 

Mobilne materiałowe boisko do piłki 

nożnej  wymiar min. 140 x 230 cm,  w 

zestawie piłka, pompka, worek na zestaw  

   

21. Układ 

współrzędnych 

2 

zestawy 

Drewniany Układ Współrzędnych do 

rozwiązywania zadań logiczno-

matematycznych z kartami zadań o 

różnym stopniu trudności. 

   

22. Skrzynia światła 

i kuweta 

sensoryczna 

wraz z 

narzędziami i 

piaskiem 

2 

zestawy 
Zestaw do integracji sensorycznej 

umożliwiający wspomaganie 

prawidłowego rozwojuzmysłu wzroku 

oraz dotyku. Kuwetę należy umieścić 

na skrzynce światła, a następnie 

nasypać do niej piasek lub inny 

materiał do zabawy, np. kaszę czy 

makaron. Zadaniem dziecka jest 

rysowanie lub pisanie w piasku za 

pomocą akcesoriów o różnych 

grubościach i końcówkach. Podczas 

rysowania podłoże jest podświetlone. 
Kuweta o min wymiarach 380x350x40 

mm na piasek lub inny materiał do 

zabawy, np.: fasola, makaron, kasza 

Dodatkowo w zestawie:  

- specjalny, drobnoziarnisty piasek – 

opakowanie minimum 1 kg 

- akcesoria/narzędzia do pisania na 

przykład: pędzle grube, pędzle cienkie, 

pedzel z gąbką, drewniane grabki i linijka  

   

23. Zestaw klocków 

do ćwiczeń 

muzycznych 

1 

zestaw 

Zestaw min 120 klocków opartych na 

bazie koła zębatego o specjalnej 

kolorystyce połączonej z bum bum 

rurkami muzycznymi do kodowania 

rytmów, piosenek.  

Dodatkowo w zestawie książka z lekcjami 

dla nauczyciela  oraz bum bu rurki.  

Zestaw ten daje możliwości: 

1. Układanie i odgrywanie sekwencji 

rytmicznych, 

2. Słuchanie, zapamiętanie i odtworzenie 

usłyszanych rytmów, 

3. Szyfrowanie i kodowanie rytmów oraz 

wykorzystania utworzonego kodu w 

zabawach muzycznych, 

4. Zrozumienie czasu trwania 

odpowiednich wartości nut (ćwierćnuta, 

ósemka), 

5. Interpretacja ruchem schematów 

rytmicznych, z wykorzystanie gestów 

dźwiękotwórczych: klaskanie, pstrykanie, 

tupanie, uderzanie o kolana, 

6. Wizualizacja prostej, kolorowej 

partytury i zagranie melodii za pomocą 

muzycznych rurek, 

7. Rozróżnianie wysokości dźwięków, 

8. Zapamiętanie nazw literowych 
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dźwięków gamy C-dur, 

9. Poszukiwanie podobieństw między 

kodem, a zapisem nutowym. 

24. Memory 1 

zestaw 

Zestaw minimum 130 drewnianych płytek 

(minimum 26 róznych obrazków) , 

średnica płytek minimalna 6 x 6 cm   

   

 

 

3. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:  

..................................netto, słownie....................................................................................... 

..................................VAT, słownie....................................................................................... 

..................................brutto, 

słownie:………………………………………………………………...……………………..brutto. 

Oświadczamy iż termin realizacji zamówienia nie będzie późniejszy niż: 31.12.2022 r. (w tym 

terminie musi nastąpić dostawa wszystkich produktów zamówienia - potwierdzona protokołem 

odbioru oraz wystawienie faktury VAT, tak aby zamawiający miał możliwość jej opłacenia do 

dnia 31.12.2022 r.) 
 

4. Termin płatności – 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki 

w nim zawarte. 

6. Oferta ważna 30 dni 

 

 

......................................                                                                         ......................................... 

data                                                                                                       podpis Oferenta  


