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Goświnowice, dn. 22.09.2014r. 

 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice 
Radzikowicka 8A 
48-381 Goświnowice 
NIP 7532414645 
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice zaprasza do złożenia ofert cenowych 
na sprzedaż przedmiotów do wyposażenia świetlicy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 
operacje w zakresie Małych Projektów.  
 
I. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, następujących przedmiotów do świetlicy: 
 
1) piłkarzyki x1 szt.  
Wymiary około151x75x94 cm. stół wykonany z płyty MDF.  
2) stół do ping-ponga x1 szt.  
Wymiary około 274x152x76 cm, blat wykonany z płyty wiórowej o grubości około 19 mm. 
3) cymbergaj x1 szt.  
Wymiary około 215x122x81 cm.  
4) laptop x4 szt.  
Podstawowe parametry: procesor Intel Core, pamięć RAM minimum 4 GB, dysk twardy 
minimum 500 GB. Laptop o przekątnej około 15,6 oraz typem ekranu z podświetlonym LED.  
5) urządzenie wielofunkcyjne x1 szt.  
Urządzenie łączące w sobie funkcje kopiowania, skanowania oraz drukowania.                                  
6) drabinka dla dzieci x1szt.  
Wymiary: wysokość około 2440-3020 mm.                                                                                                        
Drabinka to znakomita forma aktywności fizycznej.  
7) miękkie duże klocki x2 szt.  
Zestaw kilkudziesięciu kolorowych, różnokształtnych klocków przeznaczonych dla dzieci w 
wieku 6 miesięcy-3 lata.                                                                                                                        
8) okrągła huśtawka x2 szt.  
Siedzisko wykonane z wytrzymałej plecionej sieci, mocne liny oraz metalowe pierścienie do 
zawieszenia huśtawki. Wysokość około 180 cm, a średnica siedziska około 60cm.                               
9) talerz do bujania x2 szt.  
Rozwija koordynację ruchową dziecka. Średnica około 75cm, wysokość około14 cm. 
10) tunel x2 szt.  
Średnica około 50 cm, długość około185 cm.  
11) geo balance kółka x2 szt.  
Geometryczne kształty do ćwiczeń pobudzają zmysł dotyku. Średnica ok. 16 cm.  
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12) ścieżka z fakturami x1 szt.  
Każdy element ma inną fakturę i jest wyposażony w antypoślizgowy system.                                    
Rozmiar: około 52x14x4 cm. 
13) mini trampolina x1 szt.  
Mini trampolina z siatką ochronną wykonana jest ze specjalnie wygiętych stalowych rur. 
Średnica około 140 cm.                                                                                                                                    
14) mini basen z piłkami x1 szt.  
Wymiary około115x83x93 cm. Posiada nadmuchiwane dno oraz boki co stanowi idealną 
miękką poduszkę termiczną. 
15) miękkie siedzisko x2 szt.  
Wymiary: wysokość około 110 cm, średnica podstawy około 70 cm.                                                
16) Xbox x1 szt.  
Konsola Microsoft Xbox z dyskiem twardym i czujnikiem Kinect, która sprawia, że gry i 
rozrywka stają sie niezwykle realistyczne bez użycia kontrolera.                                                    
17) tablica multimedialna x1 szt.  
Wymiary około 1818x1325 mm. Tablica umożliwia równoległe oddziaływanie na wiele 
zmysłów i efektywne przyswajanie wiedzy.                                                                                       
18) odtwarzacz mp3 x1 szt.  
Urządzenie niezbędne na każdej świetlicy, ponieważ wszelkie zajęcia często nie są się w 
stanie odbyć bez udziału muzyki szczególnie podczas zajęć tj. np. aerobiku, zajęć 
muzycznych, zajęć tanecznych itp.  
19) bilard x1 szt.  
Wymiary około 224x124x80 cm. Wykonany z płyty kamiennej o grubości około 18 mm. 
Brzegi stołu wykonane z PCV.                                                                                                          
20) projektor x1 szt.  
Wymiary: rozdzielczość optyczna około 1024x768, kontrast około 13000:1. Urządzenie to 
umożliwi projekcję bajek oraz wyświetlanie filmów.                                                                            
21) bajki i programy edukacyjne x 20 szt.  
Bajki i programy edukacyjne to znakomita forma poznawania świata przez dzieci i młodzież 
Wpływają na ich wyobraźnie, a czas spędzony na czytaniu będzie w przyszłości procentował 
pięknym i bogatym słownictwem wtedy już dorosłych Polaków.   
22) sprzęt nagłaśniający x1 szt.  
W skład zestawu wchodzą : 2 kolumny, 2 statywy pod kolumny, wzmacniacz. Zestaw taki 
umożliwi organizację wielu imprez zarówno dla dzieci jak i dorosłych.  
 
II. Forma i termin składania oferty cenowej: 
 
Oferta powinna zostać sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do 
złożenia oferty cenowej wraz z kosztorysem ofertowym w terminie do 29.09.2014r.  
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty polskiej, kuriera bądź dostarczona 
osobiście na adres korespondencyjny: Radzikowicka 8A, 48-381 Goświnowice lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kwiatkowski_szkolmed@o2.pl       
Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.  
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego. 
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Dodatkowe wyjaśnienia uzyskać można pod numerem telefonu: 519133531. 
 
III. Termin i miejsce wykonania zadania: 
Wymagany termin realizacji zadania (po wybraniu oferty cenowej na podstawie kryterium 
najniższej ceny) do 22.10.2014r. 
 
IV. Informacje dodatkowe:  
Oferty cenowe wraz z kosztorysem ofertowym przygotowywane są na wyłączny koszt 
Oferenta. Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. 
 
UWAGA! 
Do wyżej wymienionego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, 
- odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia, 
- prowadzenia dalszych negocjacji z wybranym oferentem.  
 
 


