Lubliniec, 16.10.2012r.

Zaproszenie do składania ofert
(dotyczy zamówienia podręczników i zeszytów ćwiczeń do nauki języka angielskiego dla

uczestników zajęć i prowadzących zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec szansą rozwoju
najmłodszego pokolenia lublińczan” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej kwoty stanowiącej równowartość 14.000.00 €,
nie podlega przepisom dotyczącym zamówień publicznych.
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lubliniec
ul. Paderewskiego 5
NIP: 575-187-84-73, REGON: 151398391
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na dostarczeniu podręczników i zeszytów
ćwiczeń do nauki języka angielskiego dla uczestników zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja
nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec szansą rozwoju
najmłodszego pokolenia lublińczan” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX –
Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zestawy podręczników i
zeszytów ćwiczeń przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-10 lat.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa obejmuje:
8 podręczników ucznia część 2
8 podręczników ucznia część 3
8 zeszytów ćwiczeń ucznia część 2
8 zeszytów ćwiczeń ucznia część 3
1 podręcznik nauczyciela część 2
1 podręcznik nauczyciela część 3
Podręcznik ucznia cz. 2 powinien zawierać materiał dydaktycznych zgodnie z założeniami
podstawy programowej, a praca z tą publikacją winna zezwalać na indywidualizowanie toku
kształcenia i wprowadzanie tego samego materiału językowego zarówno w klasach, w których
większość dzieci opanowała już umiejętność czytania i pisania, jak i w tych, w których dzieci
dopiero doskonalą te sprawności.
Podręcznik dla ucznia cz.3 winna zawierać materiał dydaktyczny pozwalający na wyrównywanie
zdobytych już umiejętności oraz oswojenie dzieci z pracą nad językiem.
Zeszyty ćwiczeń cz.2 i cz.3, przeznaczone dla uczniów, winny stanowić uzupełnienie
podręczników odpowiednio cz.2 i cz.3. Ćwiczenia winny być przeznaczone dla uczniów, którzy
znają już podstawy pisania i czytania w języku angielskim i powinny zawierać minimum:
ćwiczenia oparte na zagadnieniach językowych, z którymi dzieci zapoznały się w podręczniku,
sekcje powtórzeniowe, ćwiczenia związane z tradycjami świątecznymi w krajach
anglojęzycznych, dodatkowe ćwiczenia poszerzające słownictwo i interaktywny słowniczek
obrazkowy
Podręczniki dla nauczyciela winny zawierać program nauczania dla klas 1-3 szkoły podstawowej,
plan wynikowy, rozkład materiału, zestaw testów.
Minimalne wymagania spełniają podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla ucznia i podręczniki dla
nauczyciela serii „Bugs World cz.2”, „Bugs World cz.3” lub podobne (równoważne).

3.
4.

Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawa winna być zrealizowania w terminie: do 30 października 2012r.
Dostawa obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: 42-700
Lubliniec, ul. Paderewskiego 5.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna złożona w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5
do dnia 25.10.2012r. do godz. 15.30 za pośrednictwem poczty, faksem na nr: 34 353 01 05, za
pośrednictwem kuriera lub dostarczona osobiście.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Świtała pod numerem telefonu 34 353 01 00 wew.125.
VIII. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

