
 

Nowogard, dnia 14 czerwca 2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie, 

72-200 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 6, 

tel: 91 39 26 270, e-mail:szp1now@wp.pl 

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zapraszam do złożenia oferty 

na dostawę podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas czwartych i piątych szkoły 

podstawowej; języka angielskiego oraz materiałów ćwiczeniowych do języka angielskiego i 

edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klasy pierwszej, drugiej oraz trzeciej szkoły 

podstawowej. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 1 (KLASA PIERWSZA SP) 

1. Materiały ćwiczeniowe do języka angielskiego w ilości 25 sztuk  

 

Tytuł:„ TIGER 1" - zeszyt ćwiczeń, wydanie z 2014 roku,  

Autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro 

wydawnictwo MACMILLAN  

 

2. Materiały ćwiczeniowe – edukacja wczesnoszkolna w ilości 25 sztuk każdej części

  

- „Ćwiczenia z pomysłem” do klasy pierwszej – części 1-4  - wydawnictwo WSiP 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –CZĘŚĆ 2 (KLASA DRUGA SP) 

1.Podręcznik do języka angielskiego w ilości 23sztuki 

Tytuł:„ TIGER 2 ” – Podręcznik dla szkoły podstawowej  wydanie z 2015 roku, 

Autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena KondroWydawnictwo MACMILLAN 

 

2. Materiały ćwiczeniowe do języka angielskiego w ilości 92 sztuk 

Tytuł:„ TIGER 2" - zeszyt ćwiczeń, wydanie z 2015 roku, 

Autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro 

Wydawnictwo MACMILLAN  

 

3. Materiały ćwiczeniowe – edukacja wczesnoszkolnaw ilości po 92 sztuki każdej części

  

- „Ćwiczenia z pomysłem” do klasy drugiej– części 1- 4  - Wydawnictwo WSiP  

- „Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka” do klasy drugiej – części 1- 4  - Wydawnictwo 

WSiP 

 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –CZĘŚĆ 3 (KLASA TRZECIA SP) 

1. Podręcznik do języka angielskiego w ilości 73 sztuki 

Tytuł:„ TIGER 3 ” – Podręcznik dla szkoły podstawowej  wydanie z 2016 roku ,  

Autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro 

Wydawnictwo MACMILLAN 

 

2. Materiały ćwiczeniowe do języka angielskiego w ilości 70 sztuk 

Tytuł:„ TIGER 3" - zeszyt ćwiczeń, wydanie z 2016 roku,  

Autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro 

Wydawnictwo MACMILLAN  

 

3. Materiały ćwiczeniowe – edukacja wczesnoszkolnaw ilości po 70 sztuk każdej części 

  

- „Ćwiczenia z pomysłem” do klasy trzeciej– części 1- 4  - Wydawnictwo WSiP  

- „Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka”do klasy trzeciej – części 1-4  - Wydawnictwo WSiP 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –CZĘŚĆ 4 (KLASA CZWARTA SP) 

1.Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej do języka polskiego (nowe wydanie) - w ilości 40 

sztuk 

Tytuł: Teraz Polski! 

Autorzy: Anna Klimowicz, Krystyna Brząkalik 

Wydawnictwo: Nowa Era.  

 

2. Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej do przyrody (nowe wydanie) - w ilości 40 sztuk 

Tytuł: Na tropach przyrody.  

Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski 

Wydawnictwo: Nowa Era.  

 

3. Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej do języka angielskiego - w ilości 40 sztuk 

Tytuł: Evolution plus 1.  

Autor: Nick Beare.  

Wydawnictwo: MACMILLAN.  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –CZĘŚĆ 5 (KLASA CZWARTA SP) 

 

1. Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej do matematyki - w ilości po 40 sztuk każdej części 

Tytuł: Matematyka wokół nas. Część 1 i 2 

Autorzy: H. Lewicka, M. Kowalczyk 

Wydawnictwo: WSiP   

 

 

 

 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –CZĘŚĆ 6 (KLASA PIĄTA SP)  

 

1. Podręcznik dla klasy piątej z matematyki - w ilości 101 sztuk 

Tytuł: Matematyka wokół nas. 

Rok wydania: 2016 

Autorzy:Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk 

Wydawnictwo: WSiP.  

 

2. Podręcznik dla klasy piątej z historii i społeczeństwa - w ilości 101 sztuk 

Tytuł: Historia wokół nas. 

Rok wydania: 2014 

Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski 

Wydawnictwo: WSiP.  

 

3. Podręcznik dla klasy piątej do języka angielskiego - w ilości 101 sztuk 

Tytuł: Evolution plus 2. 

Rok wydania: 2015 

Autor: Nick Beare.  

Wydawnictwo: MACMILLAN.  

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –CZĘŚĆ 7 (KLASA PIĄTA SP) 

 

1. Podręcznik dla klasy piątej do języka polskiego - w ilości 101 sztuk 

Tytuł: Teraz Polski! 

Rok wydania: 2015 

Autor: Anna Klimowicz 

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

2. Podręcznik dla klasy piątej do przyrody - w ilości 101 sztuk 

Tytuł: Na tropach przyrody. 

Rok wydania: 2015 

Autor: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski 

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

3. Podręcznik dla klasy piątej do plastyki - w ilości 101 sztuk 

Tytuł: Do dzieła! 

Rok wydania: 2015 

Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak 

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

4. Podręcznik dla klasy piątej do muzyki - w ilości 101 sztuk 

Tytuł: Lekcja muzyki 

Rok wydania: 2015 

http://sklep.wsip.pl/autorzy/helena-lewicka-208133/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/marianna-kowalczyk-210771/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/radoslaw-lolo-211131/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/anna-pienkowska-211133/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/rafal-towalski-211129/


Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach 

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

5. Podręcznik dla klasy piątej do zajęć komputerowych - w ilości 101 sztuk 

Tytuł: Lubię to! 

Rok wydania: 2016 

Autor: Michał Kęska 

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

6. Podręcznik dla klasy piątej do zajęć technicznych - w ilości 101 sztuk 

Tytuł: Jak to działa? 

Rok wydania: 2015 

Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka 

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –CZĘŚĆ 8 (KLASA PIĄTA SP)  

 

1. Materiały ćwiczeniowe dla klasy piątej do matematyki - w ilości po 97 sztuk każdej 

części 

Tytuł: Matematyka wokół nas. Zeszyt Ćwiczeń. Część 1 i 2 

Rok wydania: 2016 

Autorzy:Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk 

Wydawnictwo: WSiP.  

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –CZĘŚĆ 9 (KLASA PIĄTA SP) 

 

1. Materiały ćwiczeniowe dla klasy piątej do języka polskiego - w ilości 97 sztuk 

Tytuł: Teraz Polski! - Zeszyt Ćwiczeń 

Rok wydania: nowe wydanie 

Autor: Agnieszka Marcinkiewicz 

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

2. Materiały ćwiczeniowe dla klasy piątej do przyrody - w ilości 97 sztuk 

Tytuł: Na tropach przyrody. Zeszyt Ćwiczeń 

Rok wydania: nowe wydanie 

Autor: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski 

Wydawnictwo: Nowa Era 

 

3. Materiały ćwiczeniowe dla klasy piątej do języka angielskiego - w ilości 97 sztuk 

Tytuł: Evolution plus 2. 

Rok wydania: 2015 

Autor: Nick Beare.  

Wydawnictwo: MACMILLAN.  

http://sklep.wsip.pl/autorzy/helena-lewicka-208133/
http://sklep.wsip.pl/autorzy/marianna-kowalczyk-210771/


MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej i przesłać na adres:  SZKOŁA PODSTAWOWA 

NR 1 W NOWOGARDZIE,72-200 NOWOGARD ul. Wojska Polskiego 6; w terminie do 

dnia 22 czerwca 2016 r. 

 

SPOSÓB  OCENY OFERTY 

1.Oferty można stworzyć odrębnie na każdą część lub wszystkie części. Ocena ofert zostanie 

dokonana odrębnie dla każdej części. 

2.Umowa zostanie podpisana z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za każdą część lub 

wszystkie części. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się do 26 sierpnia 2016 r. (termin 

dostawy podręczników do szkoły). 

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, 

stanowiących nie więcej niż 20% wartości w terminie do końca grudnia 2016 roku.  

 

DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 

Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

SP1.271.1.2016 
 

Miejscowość, dnia ............................ 

 

Formularz ofertowy 
 

Dane Wykonawcy 
 

Nazwa:..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Siedziba:........................................................................................................................................

email:  .......................................... Tel: ..................................  fax: ...................................... 

REGON: ............................................ NIP: ................................................. 

Nawiązując do zapytania ofertowegona dostawę podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych dla klas czwartych i piątych szkoły podstawowej; języka angielskiego oraz 

materiałów ćwiczeniowych do języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów 

klasy pierwszej, drugiej oraz trzeciej szkoły podstawowej, oferuję dostawę wg cen jak niżej: 

CZĘŚĆ 1 (KLASA PIERWSZA SP) 

Lp. Autor i tytuł 

podręcznika 

Ilość sztuk Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena za 

ilość sztuk 

netto 

Cena za 

ilość sztuk 

brutto 

 (wpisać dane )      

       

       

Razem 

cena brutto 

 

Słownie razem cena brutto:  

....................................................................................................................................................... 

 

Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań jest:  

 

.....................................................................................................................................................
 

(nazwisko i imię, telefon kontaktowy, email) 

 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

       

............................................... 

 Czytelny podpis Wykonawcy 

 



CZĘŚĆ 2 (KLASA DRUGA SP) 
 
Lp. Autor i tytuł 

podręcznika 

Ilość sztuk Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena za 

ilość sztuk 

netto 

Cena za 

ilość sztuk 

brutto 

 (wpisać dane )      

       

       

Razem 

cena brutto 

 

Słownie razem cena brutto:  

....................................................................................................................................................... 

Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań jest:  

 

.....................................................................................................................................................
 

(nazwisko i imię, telefon kontaktowy, email) 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

       

............................................... 

 Czytelny podpis Wykonawcy 
 

CZĘŚĆ 3 (KLASA TRZECIA SP) 

Lp. Autor i tytuł 

podręcznika 

Ilość sztuk Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena za 

ilość sztuk 

netto 

Cena za 

ilość sztuk 

brutto 

 (wpisać dane )      

       

       

Razem 

cena brutto 

 

Słownie razem cena brutto:  

....................................................................................................................................................... 

Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań jest:  

 

.....................................................................................................................................................
 

(nazwisko i imię, telefon kontaktowy, email) 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

     

............................................... 

 Czytelny podpis Wykonawcy 



CZĘŚĆ 4 (KLASA CZWARTA SP) 
 

Lp. Autor i tytuł 

podręcznika 

Ilość sztuk Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena za 

ilość sztuk 

netto 

Cena za 

ilość sztuk 

brutto 

 (wpisać dane )      

       

       

Razem 

cena brutto 

 

Słownie razem cena brutto:  

....................................................................................................................................................... 

Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań jest:  

 

.....................................................................................................................................................
 

(nazwisko i imię, telefon kontaktowy, email) 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

       

............................................... 

 Czytelny podpis Wykonawcy 

 

 

CZĘŚĆ 5  (KLASA CZWARTA SP ) 
 

Lp. Autor i tytuł 

podręcznika 

Ilość sztuk Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena za 

ilość sztuk 

netto 

Cena za 

ilość sztuk 

brutto 

 (wpisać dane )      

       

       

Razem 

cena brutto 

 

Słownie razem cena brutto:  

....................................................................................................................................................... 

Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań jest:  

 

.....................................................................................................................................................
 

(nazwisko i imię, telefon kontaktowy, email) 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

       

............................................... 

 Czytelny podpis Wykonawcy 



CZĘŚĆ 6 (KLASA PIĄTA SP) 
Lp. Autor i tytuł 

podręcznika 

Ilość sztuk Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena za 

ilość sztuk 

netto 

Cena za 

ilość sztuk 

brutto 

 (wpisać dane )      

       

       

Razem 

cena brutto 

 

Słownie razem cena brutto:  

....................................................................................................................................................... 

Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań jest:  

 

.....................................................................................................................................................
 

(nazwisko i imię, telefon kontaktowy, email) 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

       

............................................... 

 Czytelny podpis Wykonawcy 

 

CZĘŚĆ 7 (KLASA PIĄTA SP) 

Lp. Autor i tytuł 

podręcznika 

Ilość sztuk Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena za 

ilość sztuk 

netto 

Cena za 

ilość sztuk 

brutto 

 (wpisać dane )      

       

       

Razem 

cena brutto 

 

Słownie razem cena brutto:  

...................................................................................................................................................... 

Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań jest:  

 

.....................................................................................................................................................
 

(nazwisko i imię, telefon kontaktowy, email) 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

       

............................................... 

 Czytelny podpis Wykonawcy 

 



CZĘŚĆ 8 (KLASA PIĄTA SP) 

Lp. Autor i tytuł 

podręcznika 

Ilość sztuk Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena za 

ilość sztuk 

netto 

Cena za 

ilość sztuk 

brutto 

 (wpisać dane )      

       

       

Razem 

cena brutto 

 

Słownie razem cena brutto:  

...................................................................................................................................................... 

Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań jest:  

 

.....................................................................................................................................................
 

(nazwisko i imię, telefon kontaktowy, email) 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

       

............................................... 

 Czytelny podpis Wykonawcy 

 

 

CZĘŚĆ 9 (KLASA PIĄTA SP) 

Lp. Autor i tytuł 

podręcznika 

Ilość sztuk Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena za 

ilość sztuk 

netto 

Cena za 

ilość sztuk 

brutto 

 (wpisać dane )      

       

       

Razem 

cena brutto 

 

Słownie razem cena brutto:  

...................................................................................................................................................... 

Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań jest:  

 

.....................................................................................................................................................
 

(nazwisko i imię, telefon kontaktowy, email) 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

       

............................................... 

 Czytelny podpis Wykonawcy 


