Załącznik Nr 1
do Zapytania ofertowego nr 4/2014
Formularz asortymentowo-cenowy
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
NIP........................................... FAX ........................................ E- mail:…………………………
Nazwa i adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
Nawiązując do przedstawionego zapytania ofertowego nr 4/2014 składam ofertę na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych na
potrzeby projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo
Powiatowe w Hajnówce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw
ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wg pozycji poniższej tabeli:
I. Składam ofertę na wykonanie zamówienia:
1. Za łączną wartość zamówienia brutto (słownie) …………………………………………………………………………….

Poniżej załączam szczegółową kalkulację realizacji zamówienia:
Lp

Opis pomocy dydaktycznej

1

Lupa 75 mm, moc optyczna soczewki: ok. 4 -5 dioptrii, obudowa
plastikowa, o specjalnie zaprojektowanej i wzmocnionej
konstrukcji przeznaczona dla dzieci i młodzieży.
Komplet kolorowych plansz edukacyjnych przedstawiających
zdjęcia lub rysunki żyjących w Polsce ssaków, m.in. lisa, łosia,
żubra, mysz, kunę leśną, wiewiórkę, żubra, zająca, wilka, wydrę –
łącznie ok. 35-40 różnych ssaków. Każdy ssak powinien być
przedstawiony na pojedynczej planszy. Plansze powinny zawierać
ciekawe fakty z życia zwierząt oraz informacje o środowiskach
występowania. Wielkość jednej planszy minimum 30 cm X 45 cm.
Zestaw plansz przedstawiających zwierzęta chronione (w tym
ssaki, gady, płazy, ryby, owady, ptaki, motyle) występujące w
Polsce. Każdy wymieniony rodzaj powinien być przedstawiony na
oddzielnej planszy. Minimalna wymagana łączna liczba plansz
składających się na zestaw – 7 sztuk. Każda plansza powinna
mieć wymiar ok. 70 x 100 cm. Druk kolorowy o wysokiej jakości z
pokryciem wzmacniającym. Każda plansza powinna być
oprawiona w rurki PCV i sznurek umożliwiający jej zawieszenie na
ścianie lub tablicy.
Zestaw dwóch książek – zielników dla dzieci w wieku szkolnym o
drzewach występujących w polskich lasach. Zestaw powinien
zawierać łącznie ok.200 kształtów do odrysowania. Oprawa
miękka.
Komplet kolorowych plansz edukacyjnych przedstawiających
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Ilość

Cena
jednostko
wa netto

30 sztuk

14
kompletów

17
zestawów

14
sztuk
17

Wartość
netto

Wartość
VAT

Wartość
brutto

Uwagi
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7
8

drzewa leśne występujące w lasach w Polsce. Każda plansza
powinna prezentować jeden gatunek drzewa. Łączna liczba
wszystkich plansz składających się na komplet powinna wynosić
powyżej15.
Plansze powinny zawierać podstawowe informacje botaniczne
pozwalające na bezbłędne zidentyfikowanie i nazwanie gatunku
drzewa.
Na zdjęciach i rysunkach powinny być pokazane wszystkie
najważniejsze cechy botaniczne: wygląd pąków, liści, kwiatów,
owoców, kory, pokrój drzewa oraz opis ułatwiające identyfikację
drzewa.
Wszystkie plansze powinny być zapakowane w kartonowe
pudełko.
Zestaw tropów zwierząt wykonanych z żywicy w przybliżonej skali
1:1. Na zestaw powinno składać się minimum 10 tropów, w tym
m.in. trop sarny, dzika, lisa, zająca, wilka. Tropy powinny
znajdować się w jednym, estetycznym pudełku/skrzynce.

kompletów

Deski z klipsem, format A4 posiadające sprężysty mechanizm
zaciskowy, na wewnętrznej stronie okładki zawiera kieszeń i
uchwyt na długopis, kolor zielony lub niebieski
Pakiet 28 kolorowych foliogramów na rzutnik w formacie A4. Do
każdego z foliogramów powinien być dołączony tekst
z omówieniem
danego
tematu
oraz
karty
zadaniowo-sprawdzające z możliwością powielania. Foliogramy
powinny omawiać m.in. następujące zagadnienia: znaczenie lasu
dla człowieka i jego środowiska, poznanie budowy drzew, rozwój i
budowa grzyba, zależności pokarmowe, piętra leśne i ich
mieszkańcy, leśne rośliny, niebezpieczeństwa dla lasu.

30 sztuk

14
zestawów

17
pakietów
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Filmy DVD stanowiące sagę sfabularyzowanych opowieści
przyrodniczych na temat Puszczy Białowieskiej, składające się z
10 odcinków. Czas trwania ok. 8:40.
Interaktywny program na płycie CD przedstawiający parki
narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce, zasady
zachowywania się i ograniczenia w obrębie różnych obszarów
chronionych,
znaczenie
tablic
informacyjnych,
opis
poszczególnych parków narodowych, ich historii, położenia,
najważniejszych walorów i chronionych gatunków, interaktywny
mini-atlas z zaznaczonymi parkami narodowymi, rezerwatami
biosfery , obiektami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
Na płycie CD powinny się znaleźć również, m.in.: ćwiczenia i
quizy na temat różnych form ochrony przyrody w Polsce,
interaktywne mapy ćwiczeniowe przygotowane do użycia na
sprzęcie
audiowizualnym,
wskazówki
metodyczne
oraz
przykładowe scenariusze lekcji.
Film DVD na temat roli martwego drewna w lesie przeznaczony
do wykorzystania na lekcjach przyrody lub biologii na każdym
etapie nauczania. Czas trwania filmu ok. 24 min. Film
zapakowany w opakowanie chroniące płytę DVD.
Książka
służąca
do
oznaczania
roślin
naczyniowych
występujących na terenie Polski niżowej, zawierająca
dychotomiczne klucze do oznaczania paprotników oraz roślin
nago- i okrytonasiennych. Zakres powinien obejmować około
2000 gatunków rodzimych i około 1000 zawlekanych lub
uprawianych i dziczejących.
Razem

17 sztuk
17 sztuk

17 sztuk

17 sztuk

221 sztuk

II. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
III. Oświadczam, że spełniam wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
IV. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
V. Wyrażam zgodę na związanie z ofertą przez okres 30 dni.

VI. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.
VII.

Do oferty dołączamy następujące załączniki:

1) …………………….
2) ...................................

………………………

……………………………

Miejscowość, data

Podpis Wykonawcy

