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Załącznik Nr 3 do  Zaproszenia Nr 32/2017  
 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy: 
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….................................................................................................. 
   
Siedziba:……………………………………………………………….............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Numer telefonu:   ................................................   
Numer REGON:   ................................................ 
Numer NIP:    ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Gmina Bałtów 
Bałtów 32 
27-423 Bałtów 
 
 
Zobowiązania wykonawcy: 
Nawiązując do Zaproszenia Nr 32/2017 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 Euro na: Zakup wraz z dostawą pomocy 

dydaktycznych Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole, pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego, 

pomocy do ćwiczeń umuzykalniająco – rytmicznych, pomocy do ćwiczeń logopedycznych oraz pomocy do ćwiczeń korekcyjno - ruchowych  

w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”. 
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Oferuję/ oferujemy:  wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zaproszenia do złożenia oferty za cenę (cenowa oferta musi uwzględniać 
wszystkie koszty po stronie Oferenta): 
 
 
Część III - Pomoce dydaktyczne do ćwiczeń logopedycznych 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary 

Liczba 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT Cena brutto 

1. Karty logopedyczne – głoski syczące. W zestawie 
znajdują się 2 talie kart logopedycznych, które zostały 
opracowane na takich samych zasadach jak 
tradycyjne karty. Funkcję kolorów spełniają tutaj 
głoski syczące: c, dz, s, z. Zamiast figur karcianych 
występują ponumerowane obrazki, w których 
nazwach jest jedna z wymienionych głosek. Karty są 
oczywiście 52 – po 13 dla każdej głoski. 

Sztuka 1 

    

2. Karty logopedyczne – głoski szumiące. W zestawie 
znajdują się 2 talie kart logopedycznych, które zostały 
opracowane na takich samych zasadach jak 
tradycyjne karty. Funkcję kolorów spełniają tutaj 
głoski syczące: cz, dż, sz, ż. Zamiast figur karcianych 
występują ponumerowane obrazki, w których 
nazwach jest jedna z wymienionych głosek. Karty są 
oczywiście 52 – po 13 dla każdej głoski. 

Sztuka 1 

    

3. Publikacja ćwiczenia utrwalające, zawiera wskazówki 
terapeutyczne jak radzić sobie z problemem 
opóźnionego rozwoju mowy u dzieci. Typu: Krok po 
kroku – jak rozwijać mowę dziecka”  

Sztuka  1 

    

4. Logopedyczne opozycje głoskowe - Zbiór zawiera 
ponad 300 rymowanek przeznaczonych do ćwiczeń 
słuchu fonemowego, czyli umiejętności rozróżniania 
najmniejszych elementów składowych mowy 
(fonemów). Głównym celem niniejszego zbioru jest 
udostępnienie logopedom, nauczycielom i rodzicom 
wyboru wierszyków, które spełniają tę funkcję. W 
każdej rymowance wyróżnione są słowa różniące się 
jednym fonemem, tak zwane opozycje fonologiczne. 

Sztuka 1 
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5. Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 lat, 
które seplenią. Zawiera wiele ćwiczeń wymagających 
od dziecka samodzielnego działania: rysunki, 
wycinanki, zaznaczanie ilości powtórzeń. Zadania te 
są dla malucha zabawą, a jednocześnie pomagają w 
nauce poprawnej artykulacji i zwiększają motywację 
do dalszej pracy.  
   

Zadania ułożone są według zasad terapii 
logopedycznej: ćwiczenie wywołanej głoski następuje 
w sylabach, grupach spółgłoskowych, wyrazach i 
zdaniach, na końcu zaś w mowie spontanicznej 
dziecka. Ilustracje są kolorowe, zabawne i czasem 
zaskakujące, dzięki czemu umilają dziecku terapię.  
 

Sztuka 1 

    

6. W książce znajduje się cykl opowiadań gdzie 
przedstawione są przygody sympatycznego misia 
Gabrysia oraz jego przyjaciół. Młody, ale już bardzo 
samodzielny miś doświadcza tutaj radości i smutków 
dziecinnego życia: beztrosko bawi się z przyjaciółmi; 
odbywa swoje pierwsze podróże na wieś i nad morze 
(dzięki czemu dowiaduje się wielu nowych rzeczy o 
świecie); próbuje z pomocą przyjaciół upiększyć swój 
pokoik; ale też choruje i smuci się – bo nie wszystko 
układa się po jego myśli. Bohaterowie opowiadań 
darzą siebie prawdziwą, bezinteresowną przyjaźnią, 
pomagają sobie nawzajem w różnych codziennych 
sytuacjach. 

Sztuka 1 

    

7. Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Książka zawiera ponad 40 ćwiczeń 
artykulacyjnych i oddechowych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Na każdej stronie znajduje się duży 
obrazek do pokolorowania, związane z nim ćwiczenie 
logopedyczne, a także ciekawostki na temat tego, co 
zostało przedstawione na ilustracji. 

Sztuka 1 

    

8. Ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków. Sztuka 1     
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Tematyka prezentowanych scenariuszy koncentruje 
się na obszarach bliskich dziecku i odnosi się do 
różnorodnych wydarzeń zgodnie z kalendarzem roku 
przedszkolnego. Dodatkowo do każdego scenariusza 
dołączone są karty pracy. Ćwiczenia emisyjne i 
dykcyjne mają za zadanie utrwalać prawidłowy 
sposób mówienia i oddychania, doskonalić 
wyrazistość wypowiedzi, likwidować napięcia 
powstałe w obrębie narządów biorących udział w 
akcie mowy. oraz doskonalić artykulatory. Ponadto 
przedszkolaki będą mogły rozbudowywać 
słownictwo, rozwijać swoje umiejętności społeczne, 
podejmować współpracę, poznawać możliwości 
własnego ciała, a także nauczyć się relaksacji i 
podczas wspólnej zabawy zbadać przestrzeń bliższą i 
dalszą. 
 

9. Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje 
językowe. Publikacja składa się w dwóch książek: 
scenariuszy zajęć dla nauczyciela i kart pracy dla 
ucznia. Książka zawiera atrakcyjne gry i zabawy-
ćwiczenia ułatwiające zapamiętanie nazw dni 
tygodnia, pór roku i miesięcy. Zabawy te 
przeznaczone są dla wszystkich dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jednakże po 
wprowadzeniu modyfikacji mogą być 
wykorzystywane także w pracy z dziećmi starszymi. 
Przede wszystkim jednak przydadzą się dzieciom z 
zaburzeniami rozwoju mowy, które należy traktować 

jako dzieci ryzyka dysleksji. 

Sztuka 1 

    

10. Seria obrazków i plansz do wczesnego wspomagania 
rozwoju mowy. Warzywa, owoce i inne smakołyki.  
Zestaw zawiera 31 kart, zeszyt 12 stron (A5). 
 

Sztuka 1 

    

11. Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla 
przedszkolaków – Ćwiczenia wspomagające terapię 
logopedyczną głosek F,W,K,G. Wśród ćwiczeń 

Sztuka 1 
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znajdują się domina, kolorowanki, wykreślanki, 
labirynty i wiele innych łamigłówek. Ogółem książka 
prezentuje zbiór ponad 400 wyrazów opracowanych 
w 50 zadaniach. 
 

12. Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla 
przedszkolaków – Ćwiczenia wspomagające terapię 
logopedyczną głosek P,B,T,D. Wśród ćwiczeń znajdują 
się domina, kolorowanki, wykreślanki, labirynty i 
wiele innych łamigłówek. Ogółem książka prezentuje 
zbiór ponad 400 wyrazów opracowanych w 50 
zadaniach. 
 

Sztuka 1 

    

13. Zabawy utrwalające wymowę głosek szeregu 
ciszącego, syczącego i szumiącego. Rozwijanie 
percepcji wzrokowej i koordynacji ruchowo-
wzrokowej. to zbiór gier logopedycznych 
utrwalających wymowę głosek sz, ż, cz, dż; s, z, c, dz 
oraz ś, ź, ć, dź, przeznaczonych dla dzieci już od 3. 
roku życia oraz młodzieży. Publikacja stanowi 
materiał pomocny nie tylko w terapii logopedycznej, 
ale także w usprawnianiu percepcji i pamięci 
wzrokowej, rehabilitacji widzenia oraz orientacji 
przestrzennej. Skierowana jest do logopedów, 
tyflopedagogów, terapeutów pedagogicznych, 
nauczycieli przedszkolnych i nauczania 
zintegrowanego. 
Teczka zawiera 3 zestawy gier w postaci plansz do 
wyszukiwania obrazków przedstawionych na 
kartonikach. Jeden komplet składa się z podwójnych 
plansz z kolorowymi ilustracjami oraz ich cieniami, do 
których należy wyciąć kartoniki z obrazkami. Do 
każdego zestawu przygotowano 4 rodzaje 
kartoników: 
52 kartoniki z obrazkiem identycznym jak na planszy, 
52 kartoniki ukazujące powiększony fragment 
obrazka z planszy, 

Sztuka 1 
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52 kartoniki z cieniem obrazka, 
52 kartoniki z kontrastem cienia. 
 

14. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania 
prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź. pracowanie 
zawierające wiele ćwiczeń oraz zabaw 
logopedycznych utrwalających prawidłową wymowę 
głosek szeregu ciszącego: ś, ź, ć, dź. Zaprezentowany 
tu materiał wyrazowo-obrazkowy może być 
wykorzystywany zarówno przez logopedów, 
nauczycieli, jak i rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ćwiczenia 
ułożone zostały zgodnie z zasadami metodyki 
logopedycznej. Teksty są dobrane tak, aby umożliwić 
dziecku wielokrotne wymawianie ćwiczonych głosek, 
a tym samym ułatwić pracę nad korekcją 
zaburzonych dźwięków. 
 

Sztuka 1 

    

15. Zabawy z głoskami. Publikacja wydaną w formie 
ćwiczeń do indywidualnej pracy. Książka skierowana 
jest do dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym, które mają problemy z 
prawidłową realizacją głosek: s, z, c, dz. 

Sztuka 1 

    

16. Zbiór zawiera ponad 80 rymowanek podzielonych na 
kategorie związane ze źródłem naśladowanego 
dźwięku. Rymowanki z tego zbioru umożliwiają 
ćwiczenia artykulacyjne połączone dodatkowo z 
wychwytywaniem i tworzeniem rymów, co bardziej 
aktywizuje dziecko i uatrakcyjnia zabawę. Do 
wierszowanych utworów opracowano także pytania 
oraz propozycje prostych zabaw 
dźwiękonaśladowczych, dzięki którym dziecko utrwali 
poznane odgłosy. 

Sztuka 1 

    

17. Plakat – rozwój mowy przedszkolaka. Plakat 
informacyjny do wystroju gabinetu lub przedszkola. 
Zawiera przydatne dla rodziców informacje na temat 
rozwoju mowy pomiędzy drugim, a piątym rokiem 

Sztuka  2 
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życia dziecka. Rozmiar plakatu: 40cm x 48cm 
 

18. Gra o dźwiękach, o słuchu. Loteryjka zawiera plansze 
pełne dźwięków. Jest sala koncertowa, rozśpiewane 
przedszkole, gwarna ulica i bajkowa wieś. Do gry 
dołączona jest płyta CD, na której nagrane są dźwięki. 
Pudełko zawiera:4 dwustronne plansze, 32 żetony, 
płyta CD z nagraniami, instrukcje 

Sztuka 1 

    

19. Gra logopedyczna mająca na celu rozwój mowy 
dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
w zakresie poprawnej wymowy głosek, poszerzania 
słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, 
tak ważnej w nauce mówienia, czytania i pisania. Gra 
przeznaczona do ćwiczeń poprawnej artykulacji 
głosek sz, ż, cz, dż oraz ich słuchowego różnicowania. 
Gra składa się z 72 obrazków z głoskami sz, ż, cz, dż. 
Jest kilka wariantów prowadzenia rozgrywki, które 
urozmaicają jej wykorzystanie podczas terapii. Aby 
grać potrzebna jest kostka oraz od 1 do 4 pionków 
dla każdego gracza. 

Sztuka 1 

    

20. Domino obrazkowo-wyrazowe służy do rozwijania 
zasobu słownictwa u dzieci. Szczególnie polecane dla 
maluchów z opóźnionym rozwojem mowy. 

Sztuka 1 
    

RAZEM    

 
 
 
Termin płatności: ………………………dni (słownie………………………………………) 
 
 
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
Osoba/ osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna/e za wykonanie zobowiązań  
 
umowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………     …………………………..         ……………………… 
 tel. kontaktowy        e-mail          faks 

 
 
 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień przedmiotowego Zaproszenia: 
1. Zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. 
3. Posiadam/y niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się z warunkami zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 
6. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od złożenia niniejszej oferty. 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w 
oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 
 
Kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
(upoważnioną) do reprezentowania Wykonawcy. 

 
 
 

............................................................. 
(data i czytelny podpis Oferenta) 

 


