
 

          Jelenia Góra, 13.10.2021r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W ramach projektu pn. „Magiczny świat nauki – rozwój w Akademii Happy Kids” współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ, Numer projektu: RPDS.10.01.03.-02-0010/20: 

 

zapraszamy do składania ofert na: 

dostarczenie i zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć specjalistycznych oraz dodatkowych 

rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dzieci z orzeczeniem i bez orzeczenia o 

niepełnosprawności. 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Akademia Happy Kids Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres siedziby: ul. Solna 3, 58-500 Jelenia Góra, województwo dolnośląskie 

NIP 6112679135 

REGON 021057676 

 

2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA: 

Strona internetowa Zamawiającego: http://przedszkole.akademiahappykids.pl 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

4. dostarczenie i zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć specjalistycznych oraz 

dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dzieci z 

orzeczeniem i bez orzeczenia o niepełnosprawności. 

http://przedszkole.akademiahappykids.pl/
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Załącznik 1: Szczegółowy opis, co wchodzi w skład zapytania: 

Lp. Nazwa towaru Ilość 
Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

1 Magiczna ściana 2.0 lub równoważne 1 
  

2 Magiczny Dywan 4.0 + angielski quiz dla przedszkolaków lub równoważne 1 
  

3 
Pakiet Funkodowanie 1 - przedszkole do Magicznego Dywanu 4.0  lub 

równoważne 
1 

  

4 Akademia Bambika. Operacje myślowe na Magiczną ścianę lub równoważne 1 
  

5 Robot Photon EDU - pakiet rozszerzony lub równoważne 3 
  

6 Pakiet gier do pracy z  robotem Photon lub równoważne 1 
  

7 Piankowa mata edukacyjna puzzle do Photona lub równoważne 1 
  

8 Magnetyczne maski do personalizacji Photona lub równoważne 3 
  

9 Magnetyczne maski DIY do personalizacji Photona lub równoważne 3 
  

10 Naklejki do personalizacji Photona - zestaw 4 w 1 lub równoważne 3 
  

11 Zestaw: Robot Photon EDU + tablet 10” lub równoważne 2 
  

12 Zestaw 6 Blue-Botów ze stacją dokującą lub równoważne 1 
  

13 Mata do Bee-Bota i Blue-Bota - bryły lub równoważne 1 
  

14 Zestaw uchwytów na długopis do Bee-Botów, 6 szt. lub równoważne 1 
  

15 Zestaw podstawowy dodatkowych kafelków do Blue-Bota lub równoważne 1 
  

16 Programowanie w ruchu: Programowanie z krabem lub równoważne 1 
  

17 
Zestaw podstawowy - z Pandą Adą programowanie nie na ekranie lub 

równoważne 
1 

  

18 Magic Dongle do robota Photon lub równoważne 3 
  

19 Cyfrowe Planetarium Multimedialne lub równoważne 1 
  

20 Kolorowe ciecze 2 
  

21 Barwniki uzupełniające do warsztatu mieszania kolorów 3 
  

22 Zestaw do doświadczeń 6 
  

23 Fun bow - mini eksperyment z tęczą lub równoważne 2 
  

24 Fun snow - mini eksperyment ze sztucznym śniegiem lub równoważne 2 
  

25 Fun blob - mini eksperyment z robakiem lub równoważne 2 
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26 Fun air - mini eksperyment z balonem lub równoważne 2 
  

27 Fun goo - mini eksperyment z polimerami lub równoważne 2 
  

28 Mały zestaw magnetyczny 1 
  

29 Burza mózgów 2 
  

30 Naukowe wyzwania - reakcja łańcuchowa 2 
  

31 Eksperymenty z przekładnią 3 
  

32 Energetyka wiatrowa 3 
  

33 Stacja pogody 1 
  

34 Stacja pogodowa - instrument badawczy 1 
  

35 ZESTAWY latarek ze stacją dokującą 1 
  

36 Latarki czołówki, 10 szt. 1 
  

37 Obieg wody w przyrodzie 1 
  

38 Mikroskop cyfrowy Celestron LCD przenośny lub równoważne 2 
  

39 Rzutnik - View lub równoważne 1 
  

40 ZESTAWY małego ogrodnika 3 
  

41 Preparaty mikroskopowe 1 
  

42 Auto napędzane wodą 3 
  

43 Solarny konik polny 3 
  

44 Klocki Gigo - energia wodna lub równoważne 3 
  

45 Klocki Gigo - Energia słoneczna lub równoważne 3 
  

46 Zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody 1 
  

47 Preparaty mikroskopowe z 18 okazami - zestaw 1. 1 
  

48 Preparaty mikroskopowe z 18 okazami - zestaw 2. 1 
  

49 Mini mikroskop - zestaw podstawowy 1 
  

50 Gleba: Zestaw badawczo-doświadczalny 1 
  

51 Zestaw do filtrowania wody – pionowy 3 
  

52 Multimedialny Układ Słoneczny 1 
  

53 Filmy 1 
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5. Termin nadsyłania ofert: 

7 dni od dnia zamieszczenia na stronie https://www.przedszkole.akademiahappykids.pl/projekty-

unijne-2/magiczny-swiat-nauki.htm 

Termin składania ofert upływa 22.10.2021 r. (piątek) o godzinie 12:00. 

 Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: edyta.wawrzyniak@akademiahappykids.pl 

 

6. MIEJSCE I TERMIN DOSTAWY: 

Niepubliczne Przedszkole Akademia Happy Kids Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 20a 

58-506 Jelenia Góra 

Termin dostawy: wskazany w umowie z Wykonawcą. 

 

7. Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej, na pojedyncze produkty, jednak minimum 5 

pozycji z 53. 

 

8. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

60 % cena (waga 60 pkt) 

40 % termin dostawy (do 20 dni kalendarzowych – 40 pkt) 

(od 21 do 31 dni kalendarzowych – 20 pkt) 

(powyżej 32 dni kalendarzowych – 0 pkt) 

 

9. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW: 

a) Dodatkowo informujemy, iż wybrani Wykonawcy zobowiązani będą do przeprowadzenia innych 

działań wynikających z wymogów realizacji dostaw na rzecz projektów dofinansowanych ze 

https://www.przedszkole.akademiahappykids.pl/projekty-unijne-2/magiczny-swiat-nauki.htm
https://www.przedszkole.akademiahappykids.pl/projekty-unijne-2/magiczny-swiat-nauki.htm
mailto:edyta.wawrzyniak@akademiahappykids.pl
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środków Unii Europejskiej tj. podpisania Protokołu odbioru zakupionego wyposażenia pomiędzy 

dostawcą i beneficjentem wraz  z  oświadczeniem o rozliczeniu zobowiązań. 

b)  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie są powiązani z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się: uczestniczenie 

w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, pełnienie funkcji członka organu 

nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w 

wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z 

powyższym w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiający prosi o przesłanie Oświadczenia o 

braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - załącznik nr 2. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

 

Oświadczenie osoby ubiegającej się o udzielenie zamówienia 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Akademią Happy Kids Sp. z o.o., z siedzibą                 

ul. Solna 3, 58-500 Jelenia Góra, NIP 6112679135, osobowo lub kapitałowo, przy czym przez 

powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się: · uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki 

cywilnej lub spółki osobowej, · posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,              

· pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,             

· pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli.  

 

 

 

……………………………….     ………………………………  

(miejscowość i data)        (czytelny podpis) 


