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Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych oraz 

materiałów ćwiczeniowych w ramach udzielanej szkole dotacji celowej na 
rok 2017 

1. Zamawiający:  

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera 

ul. Strumykowa 21a 

03-138 Warszawa  

tel. 22 676 53 80, fax 22 676 53 88 

e-mail: sekretariat@sp342.waw.pl 

2. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 

materiałów ćwiczeniowych dla klas I-VII wg poniższej specyfikacji 

 
I etap edukacyjny: 

 

Podręczniki/materiały edukacyjne: 

1. do  edukacji wczesnoszkolnej  „Nowi Tropiciele” WSiP kl. I  dla 179 uczniów i 8 

oddziałów (187 egz.) 

2. do  j. angielskiego  kl. I  Bugs Team 1  MacMillan dla 179 uczniów i 8 oddziałów (187 

egz.) 

3. do j. angielskiego kl. III  (kontynuacja) Oxford Explorers 3 dla 30 uczniów. 

 

Materiały ćwiczeniowe:  

1. do edukacji wczesnoszkolnej kl. I „Nowi Tropiciele” dla 179 uczniów 

2. do j. angielskiego kl. I „Bugs Team 1” MacMillan dla 179 uczniów 

3. do edukacji wczesnoszkolnej kl. II (kontynuacja) – „Ćwiczenia z pomysłem 2” WSiP 

dla 134 uczniów 

4. do j. angielskiego  kl. II  (kontynuacja) „Oxford Explorers 2” dla 134 uczniów 

5. do edukacji wczesnoszkolnej kl. III „Ćwiczenia z pomysłem 3” WSiP dla 381 uczniów i 

18 oddziałów (400 egz.) 

6. do j. angielskiego kl. III (kontynuacja) „Oxford Explorers 3” dla 381 uczniów 

 

II etap edukacyjny 

 
Podręczniki/ Materiały edukacyjne dla klasy IV: 

1. J. polski  – „Jutro pójdę w świat”, wyd. WSiP dla 260 uczniów + 13 oddziałów 

2. Język angielski – English Class A1, wyd. Pearson dla 260 uczniów + 13 oddziałów 

3. Muzyka – „Muzyka. Klucz do muzyki 4”, wyd. WSiP dla 260 uczniów + 13 oddziałów 

4. Historia – „Historia 4”, wyd. WSiP dla 260 uczniów + 13 oddziałów 

5. Przyroda – „Przyroda 4”,  wyd. WSiP dla 260 uczniów + 13 oddziałów 

6. Matematyka – „Matematyka 4”, wyd. WSiP dla 260 uczniów + 13 oddziałów 

7. Informatyka – „Informatyka 4”, wyd. WSiP dla 260 uczniów + 13 oddziałów 

8. Technika – „Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze”, wyd. WSiP dla 260 

uczniów + 13 oddziałów 

 

Materiały ćwiczeniowe dla klasy IV:  
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1. J. polski  – „Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń”, wyd. WSiP dla 260 uczniów 

2. Język angielski – „English Class A1. Zeszyt ćwiczeń”, wyd. Pearson dla 260 uczniów 

3. Historia – „Zeszyt ćwiczeń. Historia 4”, wyd. WSiP dla 260 uczniów 

4. Przyroda – „Przyroda 4. Zeszyt ćwiczeń”, wyd. WSiP dla 260 uczniów 

5. Matematyka – „Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i cz. 2”, wyd. WSiP dla 260 

uczniów 

 

 

Podręczniki/ Materiały edukacyjne dla klasy V: 

 

1. J. polski  – „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.”, „Słowa z uśmiechem. 

Literatura i kultura”, wyd. WSiP dla  53 uczniów 

2. Język angielski – „Today! 3”, wyd. Pearson  dla 53 uczniów 

3. Muzyka –  „Klucz do muzyki”, wyd. WSiP dla 53 uczniów 

4. Historia – „Klucz do historii”, wyd. WSiP dla 53 uczniów 

5. Przyroda – „Przyroda z pomysłem”, wyd. WSiP dla 53 uczniów 

6. Matematyka – „Matematyka 2001”, wyd. WSiP dla 53 uczniów 

7. Zajęcia komputerowe – „Lekcje z komputerem”, wyd. WSiP dla 53 uczniów 

8. Zajęcia techniczne – „Technika na co dzień”, wyd. WSiP dla 53 uczniów 

 

Materiały ćwiczeniowe dla klasy V:  

1. J. polski  – „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.”, wyd. WSiP dla 204 

uczniów 

2. Język angielski – „Today! 3. Zeszyt ćwiczeń”, wyd. Pearson dla 204 uczniów 

3. Muzyka –  „Klucz do muzyki”, wyd. WSiP dla 204 uczniów 

4. Historia – „Klucz do historii. Zeszyt ćwiczeń klasa 5”, wyd. WSiP dla 204 uczniów 

5. Przyroda – „Zeszyt ćwiczeń. Przyroda z pomysłem cz. 1 i 2”, wyd. WSiP dla 204 

uczniów 

6. Matematyka – „Matematyka 2001” zeszyt ćw. Cz. 1 i 2, wyd. WSiP dla 204 uczniów 

7. Zajęcia techniczne – „Technika na co dzień”, wyd. WSiP dla 204 uczniów 

 

Podręczniki/ Materiały edukacyjne dla klasy VI: 

1. J. polski  – „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku. Ortografia.”, „Słowa z uśmiechem. 

Literatura i kultura”, wyd. WSiP dla 149 uczniów + 7 oddziałów 

2. Język angielski – „Today! 4”, wyd. Pearson dla 149 uczniów + 7 oddziałów 

3. Muzyka –  „Klucz do muzyki”, wyd. WSiP dla 149 uczniów + 7 oddziałów 

4. Historia – „Klucz do historii 6”, wyd. WSiP dla 149 uczniów + 7 oddziałów 

5. Przyroda – „Przyroda z pomysłem”, wyd. WSiP dla 149 uczniów + 7 oddziałów 

6. Matematyka – „Matematyka 2001”, wyd. WSiP dla 149 uczniów + 7 oddziałów 

7. Zajęcia komputerowe – „Lekcje z komputerem klasa 6”, wyd. WSiP dla 149 uczniów + 

7 oddziałów 

8. Zajęcia techniczne – „Technika na co dzień 3”, wyd. WSiP dla 149 uczniów + 7 

oddziałów 

 

Materiały ćwiczeniowe dla klasy VI:  

1. J. polski  – „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.”, wyd. WSiP dla 149 

uczniów 

2. Język angielski – „Today! 4. Zeszyt ćwiczeń ”, wyd. Pearson 

3. Muzyka –  „Klucz do muzyki 6. Zeszyt ćwiczeń”, wyd. WSiP 

4. Historia – „Klucz do historii 6.  Zeszyt ćwiczeń”, wyd. WSiP 

5. Przyroda – „Przyroda z pomysłem. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2”, wyd. WSiP 
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6. Matematyka – „Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2”, wyd. WSiP 

 

Podręczniki/ Materiały edukacyjne dla klasy VII: 

1. J. polski  – „Myśli i słowa”7, + zeszyty lekturowe wyd. WSiP – dla 113 uczniów + 7 

oddziałów 

2. Język angielski – „English Class A2+”, wyd. Pearson -  dla 113 uczniów+ 7 oddziałów 

3. Język niemiecki – „AHA! New 7”, wyd. WSiP – dla 113 uczniów + 7 oddziałów 

4. Język hiszpański - Espacio Joven A1, wyd. Nowela Sp. z o.o./ Edinumen – dla 113 

uczniów + 7 oddziałów 

5. Muzyka –  „Muzyka. Klucz do muzyki 7”, wyd. WSiP – dla 113 uczniów + 7 

oddziałów 

6. Historia – „Historia 7”, wyd. WSiP – dla 113 uczniów + 7 oddziałów 

7. Geografia – „Geografia 7”, wyd. WSiP – dla 113 uczniów + 7 oddziałów 

8. Biologia – „Biologia 7”,  wyd. WSiP – dla 113 uczniów + 7 oddziałów 

9. Chemia – „Chemia. Ciekawa chemia 7”, wyd. WSiP – dla 113 uczniów + 7 oddziałów 

10. Fizyka – „Fizyka. Świat fizyki 7”, wyd. WSiP – dla 113 uczniów + 7 oddziałów 

11. Matematyka – „Matematyka 7”, wyd. WSiP – dla 113 uczniów + 7 oddziałów 

12. Informatyka – , „Informatyka 7”, wyd. WSiP – dla 113 uczniów + 7 oddziałów 

 

Materiały ćwiczeniowe dla klasy VII: 

1. J. polski  – „Gramatyka i stylistyka” Język polski – zeszyt ćwiczeń, wyd. WSiP – dla 

113 uczniów 

2. Język angielski – „English Class A2+” ćwiczenia, wyd. Pearson – dla 113 uczniów 

3. Język niemiecki – „AHA! New 7”,  Zeszyt ćwiczeń wyd. WSiP – dla 113 uczniów 

4. Język hiszpański - Espacio Joven A1 zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowela Sp. z o.o./ 

Edinumen – dla 113 uczniów 

5. Historia – „Historia 7”, wyd. WSiP – dla 113 uczniów  

6. Geografia – „Geografia 7” zeszyt ćwiczeń, wyd. WSiP – dla 113 uczniów 

7. Biologia – „Biologia 7” zeszyt ćwiczeń, wyd. WSiP – dla 113 uczniów 

8. Chemia – „Chemia. Ciekawa chemia 7 zeszyt ćwiczeń”, wyd. WSiP – dla 113 uczniów 

9. Fizyka – „Fizyka. Świat fizyki 7” zeszyt ćwiczeń, wyd. WSiP – dla 113 uczniów 

10. Matematyka – „Matematyka 7” zeszyt ćwiczeń, wyd. WSiP – dla 113 uczniów 

 

 

3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe muszą być nowe i 

pełnowartościowe. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

Do obowiązków dostawcy należy dostarczenie na własny koszt podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do siedziby i filii Zamawiającego. 

Szczegółowe wymagania dotyczące  zamówienia  określa wzór umowy. 

 
 

4. Terminy wykonania zamówienia:  

Dostawa podręczników na I semestr najpóźniej do 30 sierpnia 2017 r., a w przypadku 

podręczników na II semestr nie później niż do 30 listopada 2017 r. Dostawca powinien 

poinformować Zamawiającego o terminie dostawy z 3 dniowym wyprzedzeniem, z 
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zastrzeżeniem że Dostawca zobowiązany jest do dokonywania dostaw wyłącznie w dni 

robocze w godzinach miedzy 9.00 a 14.00 

 

 

 

 

5.  Kryteria wyboru oferty:  

Kryterium I : cena –  90 %. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną 
przyznane pkt. według następującego wzoru. 

 

 

CENA = 
cena oferowana  

minimalna brutto 

 

x 100 pkt  x  90 % 

cena badanej oferty brutto 

Kryterium  II: materiały edukacyjne uzupełniające  – 10 %. Komisja dokona oceny  

jakości i wartości merytorycznej  materiałów uzupełniających i przyzna  od 0 pkt.  do 10 

pkt( gdzie 1 pkt+ 1%) 

 

6. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty (wzór druku załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego) oraz formularz cenowy 

ofertowy (wzór druku załącznik nr 1 do oferty) podpisane przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Dostawcy należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Strumykowej 21a  w sekretariacie nr 025 w godz. 8.00 -  16.00 w 

terminie do dnia 12  czerwca 2017 r. do godziny 11.00. 

 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawców biorących 

udział w postępowaniu i zamieści informację na stronie internetowej szkoły. 

 

8. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:   

 wicedyrektor szkoły -  Ewa Kaźmierska, 

 tel:  22 781 70 80   e-mail:  filia@sp342.waw.pl 

 

Zamówienie niniejsze nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych. Podstawą do realizacji zamówienia jest zasada konkurencyjności wydatków 

środków publicznych. 

 

Załączniki : 

1.  Oferta (wzór druku załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego) 

2. Formularz cenowy ofertowy (wzór druku załącznik nr 1 do oferty) 

3. Wzór umowy 


