Gmina Moryń

Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy
dydaktycznych
Zwracam się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na zużywalne pomoce dydaktyczne niebędące
środkami trwałymi dla dzieci biorących udział w projekcie „Przedszkole równych szans”. W skład
zestawu wchodzą:

1. Bezpieczne podkłady artystyczne wym. 65x47 cm wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego chroniące
powierzchnie przed zabrudzeniem farbami, klejem (różne kolory)- 20 szt.
2. Fartuch ochronny z rękawkami wym. 37x49 cm wiązany z tyłu z tworzywa sztucznego z możliwością prania- 20
szt.
3. Zestaw pędzli do malowania na papierze w różnych rozmiarach z naturalnym włosiem, drewniane o wielu
rozmiarach co pozwoli dzieciom dostosować pędzel do malowania małych i dużych powierzchni na kartkach
papieru (komp. składa się z 12 pędzli okrągłych i 12 o płaskich końcówkach)- 20 kompletów
4. Kubki wys. 10 cm, plastikowy z blokadą wylania, która zabezpiecza miejsce prac plastycznych przed
przypadkowym zalaniem, powstrzymuje płyn przed wydostaniem się z pojemnika w razie niekontrolowanego
przewrócenia przez dziecko- 20 szt.
5. Paletka do farb z tworzywa sztucznego wym. ok. 25 cm- 20 szt.
6. Mix pędzli z gąbki różne rodzaje w komp. 25 szt.- 20 kompletów
7. Akwarele 12 wkładów- 20 szt.
8. Plastelina 24 kolory 400 g - 40 szt.
9. Klej introligatorski poj. 60 g- 20 szt.
10. Klej w sztyfcie 9 g- 20 szt.
11. Klej szkolny poj. 50 g- 20 szt.
12. Brokat w żelu 6 kolorów 15 g (złoty, srebrny, niebieski, czerwony, zielony, żółty)- 20 kompletów
13. Nożyczki dla przedszkolaka wym. 11 cm (bezpieczne dla palców)- 13 szt
14. Nożyczki leworęczne dł. 14 cm- 7 szt.
15. Kredki trójkątne w drewnianej oprawie 12 szt.- 20 szt.
16. Kredki świecowe 12 szt. Wym. 9x0.8 cm- 20 szt.
17. Pastele olejne w pudełku 24 kolory dł. 7 cm. Śr. 0,9 cm- 20 szt.
18. Pastele suche wym. 1x1x6,6 komp. składający się z 12 szt.- 20 kompletów
19. Ołówki trójkątne dł. 17,5 cm- 20 szt.
20. Blok kolorowy techniczny A4 10 arkuszy w różnym kolorze- 40 szt.
21. Blok techniczny biały A4 – 40 szt.
22. Farby plakatowe (tempera) 1 litrowe 2 komplety po 12 szt.- 1 komplet
23. Klej czarodziejski 1000 g - 2 szt.
24. Kreda do malowania po betonie *6 kolorów*50 szt.
25. Brystol mix A4, 10 kolorów, 180 g/m2- 100 arkuszy
26. Zestaw filcowych arkuszy o wym. 22,9xa5,3x0,1 – 100 szt. (po 10 z każdego koloru)
27. Szablony do malowania i obrysowywania z motywem (zwierząt, kwiatów, owoców, warzyw) wym. 15x22 po 6 szt.,
łącznie 24 szt.
28. Papier w rolce do kolorowania z motywem wym. 30 x 400 cm- 1 rolka
Zamawiający/ Nabywca:
Gmina Moryń
Plac Wolności 1
74-503 Moryń
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NIP: 858-17-28-396
Odbiorca:
Zespół Szkół w Moryniu
Ul. Dworcowa 6a
74-503 Moryń
NIP: 858-17-88-553

Ofertę należy złożyć, nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania zapytania, na adres:
Zespół Szkół w Moryniu
Ul. Dworcowa 6a
74-503 Moryń
lub
zsmoryn@poczta.onet.pl

W ofercie należy podać:
●
●

ceny netto i brutto,
uwzględnić koszt dostawy.

Termin realizacji dostawy 10.04.2020 r.
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