
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, których wartość nie 

przekracza  wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro 

  ……………………….. 

pieczęć zamawiającego 

Nr zamówienia…………..…                                                           ………………………..  

               (miejscowość i data) 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 I. ZAMAWIAJACY:  

zaprasza do składanie ofert na zakup i dostawę podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych 

1.Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot Nazwa podręcznika Autor 

Wydawnictwo, 

numer 

dopuszczenia 

KLASA I 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Materiały ćwiczeniowe do edukacji 

wczesnoszkolnej  wydawnictwa WSiP 

„ Ćwiczenia z pomysłem” dla klasy pierwszej 

 WSiP 

Język angielski 

„New English Adventure 1 ” 

- podręcznik 

- ćwiczenia 

Cristiana Bruni 

Tessa Lochowski, 

Regina Raczyńska 

Pearson 

 

680/1/2014/2014 

KLASA II 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Materiały ćwiczeniowe do edukacji 

wczesnoszkolnej  wydawnictwa WSiP 
 WSiP 



 

2.Termin realizacji zamówienia ...................................................................................................  

3.Kryterium oceny oferty ............................................................................................................  

„ Ćwiczenia z pomysłem” dla klasy drugiej 

Język angielski 

„New English Adventure 2 ” 

- podręcznik 

- ćwiczenia 

Cristiana Bruni 
Pearson 

680/2/2015 

KLASA  IV 

Język polski 
„Słowa na start”        podręcznik do kształcenia 

literackiego  i kulturowego       + ćwiczenia 

 

Marlena 

Derlukiewicz 

 

Nowa Era 

338/1/2011/2015 

Matematyka 

 

„ Matematyka z kluczem” 

podręcznik + ćwiczenia 

Marcin Braun, 

Agnieszka 

Mańkowska, 

Małgorzata 

Paszyńska 

Nowa Era 

157/1/2012/z1/2014 

157/1/2012/z2/2014 

Przyroda „Tajemnice przyrody”    podręcznik + ćwiczenia 

M. Makowska, 

F. Szlajfer, 

J. Stawarz 

Nowa Era 

399/1/2011 

Historia 
 

„Wczoraj i dziś” podręcznik + ćwiczenia 

 

G. Wojciechowski 

Nowa Era 

443/1/2012 

Język angielski 
 

„Evolution plus 1”  podręcznik + ćwiczenia 
Nick Beare 

Macmillan 

675/1/2014/2015 

Plastyka „Do dzieła” podręcznik + ćwiczenia J. Lukas, K. Onak 
Nowa Era 

326/1/2011/2015 

Muzyka „I gra muzyka” podręcznik + ćwiczenia 
M. Gromek, 

G. Kilbach 

 

Nowa Era 

569/2012/2015 

Zajęcia 

komputerowe 
„ Lubię to” Michał Kęska 

Nowa Era 

729/1/2015 

Zajęcia 

techniczne 

„Jak to działa” 

Podręcznik do zajęć technicznych 

dla klas IV-VI szkoły podstawowej                            

+ ćwiczenia 

 

L. Łabecki, 

M. Łabecka 

Nowa Era 

295/2010 



4.Miejsce i sposób  złożenia oferty .............................................................................................  

5.Termin składania ofert ……………………………………………………………………… 

6.Termin otwarcia ofert ..............................................................................................................  

7.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami .....................................................................  

 

II. OFERTA 

 

NA ZADANIE : ……………………………………………………………………………. 

 

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………… 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto ..................................... zł (słownie złotych ...........................................................  

Podatek VAT ................................ zł (słownie złotych ...........................................................  

Cenę brutto .................................... zł (słownie złotych ...........................................................  

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami 

zamówienia i nie wnoszę do  niego zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie do ………………………………….......      

 

Krawce, dnia …………..................... 

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

(podpis i pieczęć  wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 


