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ZAPYTANIE OFERTOWE 

- pomoce dydaktyczne, nietrwałe materiały dydaktyczne, dla przedszkolaków w 3 gr.  

 w ramach projektu  

„Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka” 

 

Wartość poniżej 14 tyś euro. 

CPV:37400000-2, 37521000-6,  39162100-6 

 

Zamawiający: 

Gmina Somianka 

Somianka – Parcele 16B 

07-203 Somianka  

 

Gmina Somianka (Zamawiający) w związku z realizacją projektu „Od super przedszkolaka do wzorowego 

uczniaka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w 

stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych, 

nietrwałych materiałów dydaktycznych, dla przedszkolaków w 3 gr. (np. kredki, farby, papier, proste instrumenty 

muzyczne i inne) wg załącznika nr 1 (formularz ofertowy). 

Do obowiązków Wykonawcy  należało będzie:  

- dostarczenie pomocy dydaktycznych do biura projektu znajdującego się w Urzędzie Gminy w Somiance, 

Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka  

- termin realizacji: najpóźniej 30 dni od daty  podpisania umowy.   

Cena za usługę obejmuje: zakup i  dostarczenie pomocy dydaktycznych do biura projektu znajdującego się w Urzędzie 

Gminy w Somiance, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka.   

http://pokl.mazowia.eu/page/index.php?str=47&id=30&element_id=211
http://pokl.mazowia.eu/page/index.php?str=47&id=30&element_id=211
http://pokl.mazowia.eu/page/index.php?str=47&id=30&element_id=318
http://pokl.mazowia.eu/page/index.php?str=47&id=30&element_id=318
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Inne istotne warunki zamówienia: Ważne aspekty zamówienia dotyczące szczegółów jakości i parametrów towaru 

prosimy uzgadniać telefonicznie, nr tel. 29/ 741 87 90 wew. 49.  

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższej ceny – 100%. 

Ofertę sporządzić należy na załączonym formularzu ofertowym  bądź innym spełniającym kryteria wyznaczone 

w załączonym dokumencie. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy. W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego należy umieścić napis: Zapytanie 

ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych  w ramach projektu „Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka”.  

 

Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego Urząd Gminy w Somiance, Somianka – Parcele 16B, 07-203 Somianka,  

pokój nr 10, pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), pocztą elektroniczną, e-mail: biuro@super-

przedszkolak.pl, lub faksem na nr tel. 29/ 741 87 14. 

Ofertę należy złożyć do dnia 13.10.2011r. do godziny 16.00. 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. formularz ofertowy. 

Wójt Gminy Somianka 

Andrzej Żołyński 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze pismo nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowi jedynie zaproszenie do 

składania ofert.   

mailto:biuro@super-przedszkolak.pl
mailto:biuro@super-przedszkolak.pl

