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                                                                                                                          Poznań,  29.09.2016 r. 
 
 

Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera 
ul. Noskowskiego 2/3 
61-704 Poznań 

 
 
 

ROZEZNANIE RYNKU POMOCE DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ Z ROBOTYKI nr DO/R/01/09/2016 
 

Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, kierując się zapisami  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie 
pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Trampolina wiedzy",  nr RPDS.10.02.02-02-0004/16 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja Działania 
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 
Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
 

I. Specyfikacja zamówienia: 

1. Okres realizacji zlecenia: 10.10.2016r. – 31.10.2016r. 

2. Wymagania odnośnie pomocy dydaktycznych: 

 

Lp. Przedmiot 

oferty 

Ilość 

sztuk 

Opis 

1. ROBO-Lab 
materiały dla 
ucznia 

132 Instrukcje budowy robotów  min. 10 instrukcji budowy robotów z 
zestawu Lego Mindstroms/Lego Wedo lub równoważnego (instrukcje 
mogę być dostarczone w formie drukowanej lub elektronicznej), 
instrukcja programowania robotów, dodatkowe materiały poszerzające 
wiedzę uczniów dotyczące robotyki (podstawowe informacje o robotyce, 
ciekawostki dotyczące robotyki). 

2. ROBO-Lab 

zestaw pomocy 

do zajęć  

6 Zestaw zawierający 3 maty edukacyjne do testowania robotów 

zbudowanych z Lego Mindstorms – mata linefollower, mata spychanie 

kubeczków oraz mata ring sumo.  

3. ROBO-Lab 

zestaw sprzętu 

do zajęć 

10 Zestaw zawierający ładowarkę do akumulatorków (liczba ładowanych 

akumulatorów:4 x AA) oraz 12 akumulatorków AA o pojemności min. 

2700 [mAh] 

4. ROBO-Lab 

zestawy Lego 

Mindstroms 

EV3 

10 Nowy, oryginalnie zapakowany zestaw LEGO Mindstorms EV3 

umożliwiający projektowanie, budowanie oraz programowania własnej 

konstrukcji robota opartego na programowalnej kostce oraz 

podłączonych do niej czujników. Zawartość: klocek EV3 Brick z 

procesorem ARM9, portem USB umożliwiającym podłączenie do Wi-Fi 

oraz Internetu, czytnikiem kart Micro SD, podświetlanymi przyciskami i 4 

gniazdami silników, 3 interaktywne serwosilniki, pilot, czujnik koloru, 

czujnik dotykowy, czujnik podczerwieni i ponad 550 elementów LEGO® 

Technic. 
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3. Kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
4. Miejsce realizacji: Gmina Olesnica, powiat olesnicki, województwo dolnośląskie. 

5. Biuro Projektu: ul 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica 
6. Opis usługi: 

a) dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do biura projektu; 

b) koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien 

stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 

c) Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania 

opartego na ośmiu regułach: 

 Użyteczność dla osób o różnej sprawności; 

 Elastyczność w użytkowaniu; 

 Proste i intuicyjne użytkowanie; 

 Czytelna informacja; 

 Tolerancja na błędy; 

 Wygodne użytkowanie bez wysiłku; 

 Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania; 

 Percepcja równości. 

 

7. Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1. 
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Warszawa , dn. 03.10.2016r.  

 
 

 
Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera 
ul. Noskowskiego 2/3 
61-704 Poznań 

 
 

OFERTA 
 

Niniejszym przedstawiamy ofertę cenową na dostarczenie pomocy dydaktycznych w ramach projektu 
„Trampolina wiedzy",  nr RPDS.10.02.02-02-0004/16 

 
 

Nazwa oferenta  

Adres oferenta  

NIP  

REGON  

Adres do korespondencji 
(jeżeli inny niż adres 

siedziby) 

 

Osoba kontaktowa  

Numer telefonu  

Adres email  

Lp. Przedmiot oferty 
Ilość 
sztuk 

Oferowana cena  
jednostkowa 
brutto (PLN) 

Razem brutto 
(PLN) 

1. ROBO-Lab materiały dla ucznia    

2. ROBO-Lab zestaw pomocy do zajęć     

3. ROBO-Lab zestaw sprzętu do zajęć    

4. ROBO-Lab zestawy Lego Mindstroms EV3    

 
 

 
 

pieczęć firmy  podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

 
 
 


