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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

_________________________, dnia _________________ r. 

                                                            

   

   

   

             

 

 

KOSZTORYS OFERTOWY NA CZĘŚĆ …. ZAMÓWIENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu na „Doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy 
Szelburg–Zarembiny w Warszawie” na część ….. zamówienia, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w tej 
części zgodnie z wymaganiami do złożenia oferty zawartymi w SIWZ wraz z Załącznikami za niżej wymienioną cenę:  
 

UWAGA: należy złożyć kosztorys ofertowy wyłącznie w zakresie części, na którą składana jest oferta 
 
                        
CZĘŚĆ 1 – POMOCE DYDAKTYCZNE DO PRACOWNI GEOGRAFICZNEJ 
 

Lp. Nazwa 
Liczba 
sztuk/ 

zestawów 

Cena netto 
za sztukę 

Cena 
brutto za 

sztukę 

Łączna 
cena netto 

Łączna 
cena brutto 

Okres 
standardowej 

gwarancji 
producenta 

  MODELE, SPRZĘT   

1 Kompas 30      

2 Atlas geograficzny 20      

3 Globus fizyczny średnica 220 mm 20      

4 Wiatromierz Wilde’a (miniaturka) 1      

5 
Model jaskini krasowej oraz ukształtowania 
terenu w przekroju 

1 
     

6 
Model ukształtowania terenu kanionu w 
przekroju 

1 
     

7 
Rodzaje gleb w Polsce 

(zestaw 15 próbek gleb) 
1 

     

8 
Model ukształtowania terenu płyty 
tektoniczne i wulkany w przekroju 

1 
     

9 Ziemia - model w przekroju z pianki 1      

10 Zegar słoneczny 1      

11 Globus fizyczny średnica 320 mm 2      

12 Model poziomic i warstwic 1      

13 
Model - rodzaje ukształtowania 
powierzchni 
(modele z tworzywa sztucznego,  

1 
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reprezentujące powierzchnie z wulkanami, 
lodowcami, uskokami i pofałdowaną) 

  MAPY   

14 Polityczna mapa świata 200x150 2      

15 Mapa administracyjna Polski 200x150 2      

16 Ludność świata 1      

17 Przemysł świata 1      

18 Świat -strefy klimatyczne 2      

19 Geologia, tektonika Polski 1      

20 Mapa fizyczna Polski 200x150 2      

21 Mapa degradacji środowiska na świecie 1      

22 
Świat - mapa ogólnogeograficzna: Europy, 
Azji, Afryki, Ameryki Północnej i 
Południowej, Australii, Antarktydy 

2 
     

  PLANSZE   

23 Atmosfera i wnętrze Ziemi 1      

24 Budowa wulkanu 1      

25 Dzieje geologiczne Ziemi 1      

26 Chmury i ich rodzaje 1      

27 Rzeźba powierzchni Ziemi 1      

28 Układ słoneczny 1      

29 Piętrowość w górach 1      

30 

Ziemia planeta - zestaw plansz 
(energia słoneczna a budowa wnętrza, 
planety i ich własności, planety i ich 
własności, planety i ich własności, czas 
uniwersalny, długość geograficzna, 
energia słoneczna, fazy Księżyca, komety, 
pozycje Ziemi na orbicie, rodzaje 
odwzorowań kartograficznych, sfera 
niebieska, strefy oświetlenia Ziemi, 
szerokość geograficzna, układ Słoneczny, 
widome drogi Słońca nad horyzontem w 
dniach 22 czerwca i 22 grudnia, zaćmienie 
Księżyca, zaćmienie Słońca) 

1 

     

 PROGRAMY MULTIMEDIALNE  

31 Geografia - plansze interaktywne 1      

32 EduROM Geografia gimnazjum 1      

33 DVD Planeta Ziemia box (12 DVD) 1      

34 Multimedialny geograficzny atlas świata 1      

RAZEM: 
(wszystkie pozycje części nr 1 zamówienia) 
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CZĘŚĆ 2 – POMOCE DYDAKTYCZNE DO PRACOWNI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
  

Lp. Nazwa 
Liczba 
sztuk/ 

zestawów 

Cena netto 
za sztukę 

Cena 
brutto za 

sztukę 

Łączna 
cena netto 

Łączna 
cena 

brutto 

Okres 
standardowej 

gwarancji 
producenta 

  PLANSZE   

1 

Zestaw 26 plansz dydaktycznych do nauki 
języka angielskiego 
(przymiotniki i przysłówki; zaimki 
osobowe; kolory i kształty; tryb 
warunkowy; słownictwo z zakresu: ogród, 
rodzina kolory, dom, w kuchni, w łazience, 
środki transportu, liczby, godziny, dni, 
przeciwieństwa, zawody, sport, ciało, 
miasto, ubranie; czasowniki nieregularne; 
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; 
strona bierna; pytania rozłączne; zdania 
względne; mowa zależna; rodzaje zdań; 
zdania w czasie Present i Past; alfabet; 
tworzenie czasowników od rzeczowników; 
warzywa i owoce) 

1     

 

2 

Historyjki obrazkowe - język angielski 20 
plansz 
(pojazdy, ubrania, sklep, miasto, czas, 
łazienka, liczebniki, produkty 
żywnościowe, rodzina, zoo, szkoła, 
kuchnia, zwierzęta, kolory, sypialnia, salon, 
miesiące i pory roku)  

1     

 

RAZEM: 
(wszystkie pozycje części nr 2 zamówienia) 

   

                     

CZĘŚĆ 3– POMOCE DYDAKTYCZNE DO PRACOWNI MUZYCZNEJ 
 

Lp. Nazwa 
Liczba 
sztuk/ 

zestawów 

Cena netto 
za sztukę 

Cena 
brutto za 

sztukę 

Łączna 
cena netto 

Łączna 
cena 

brutto 

Okres 
standardowej 

gwarancji 
producenta 

  SPRZĘT  

1 

Nuty magnetyczne do nakładki 
suchościeralnej 
(zestaw ćwierćnuta ×15, ósemka ×15, klucz 
wiolinowy) 

2     

 

2 

Nuty magnetyczne do nakładki 
suchościeralnej 
(zestaw cała nuta ×10, półnuta ×10, 
szesnastka ×10, klucz wiolinowy 

2     

 

3 

Pięciolinia - nakładka suchościeralna 
(92x83 cm) 
(do mocowania na szkolnych tablicach 
magnetycznych. Wykonana z PCV 

2     
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pozwalającego na wykorzystywanie 
pisaków suchościeralnych) 

RAZEM: 
(wszystkie pozycje części nr 3 zamówienia) 

   

 

CZĘŚĆ 4 – POMOCE DYDAKTYCZNE DO PRACOWNI MATEMATYCZNEJ 
 

Lp. Nazwa 
Liczba 
sztuk/ 

zestawów 

Cena netto 
za sztukę 

Cena 
brutto za 

sztukę 

Łączna cena 
netto 

Łączna 
cena 

brutto 

Okres 
standardowej 

gwarancji 
producenta 

  PLANSZE   

1 

Siatki brył i figur płaskich – zestaw 
magnetyczny do składania i demonstracji. 
(czworościan foremny, ostrosłup 
prawidłowy trójkątny, ostrosłup 
prawidłowy czworokątny, sześcian, 
ostrosłup o podstawie trapezu 
równoramiennego, ostrosłup prawidłowy 
sześciokątny, ostrosłup o podstawie 
rombu, graniastosłup prawidłowy 
trójkątny, graniastosłup o podstawie 
trapezu równoramiennego, graniastosłup o 
podstawie równoległoboku, graniastosłup 
prawidłowy sześciokątny, graniastosłup o 
podstawie trójkąta prostokątnego, 
graniastosłup o podstawie trójkąta 
równoramiennego, prostopadłościan o 
podstawie kwadratu, prostopadłościan o 
podstawie prostokąta, ostrosłup o 
podstawie trójkąta prostokątnego, 
ostrosłup o podstawie trójkąta 
równoramiennego, ostrosłup o podstawie 
prostokąta, siatki trzech ostrosłupów, które 
po złożeniu tworzą sześcian, pole 
kwadratu, obwód kwadratu, pole trapezu, 
obwód trapezu, pole równoległoboku, 
obwód równoległoboku, pole rombu, 
obwód rombu, pole trójkąta, obwód 
trójkąta, pole koła, obwód koła) 

2 

     

2 

Figury pól i siatki brył 
(figury geometryczne po odpowiednim 
złożeniu ułatwią uczniom wyprowadzenie 
wzorów na obliczenie ich pól; ostrosłupa 
prawidłowego czworokątnego, sześcianu, 
graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, 
prostopadłościanu o podstawie 
prostokąta, prostopadłościanu o 
podstawie kwadratu, graniastosłupa o 
podstawie trapezu równoramiennego, 
graniastosłupa prawidłowego 
sześciokątnego, graniastosłupa o 

2 
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podstawie równoległoboku, czworościanu 
foremnego, ostrosłupa prawidłowego 
trójkątnego, ostrosłupa o podstawie 
prostokąta, siatki trzech ostrosłupów, które 
po złożeniu tworzą sześcian) 

3 

Geometria kl. IV-VI 
(zestaw plansz; Punkty, odcinki, półproste, 
proste, podstawowe figury geometryczne, 
jednostki długości, kąty, prostokąt i 
kwadrat, koło, okrąg, pole prostokąta, 
jednostki pola, prostopadłościan i sześcian, 
pole powierzchni całkowitej, kąty, podział 
trójkątów, kąty wewnętrzne trójkąta, 
równoległobok i romb, trapez, rodzaje 
czworokątów, obwody figur płaskich, pole 
równoległoboku, wysokość w trójkącie, 
pole trapezu, deltoidu, pole figur płaskich, 
graniastosłup prosty, graniastosłupy 
prawidłowe, pole powierzchni całkowitej 
graniastosłupa, objętość 
prostopadłościanu i sześcianu, jednostki 
objętości, objętość graniastosłupa, pole 
trójkąta) 

2 

     

4 

Geometria, funkcje 
(zestaw plansz; kąty w kole, kąty wpisane 
oparte na tym samym okręgu, kąty wpisane 
oparte na półokręgu, kąty: środkowy i 
wpisany oparte na tym samym łuku, 
symetria osiowa, figury symetryczne 
względem prostej, punkty symetryczne 
względem osi układu współrzędnych, figury 
symetryczne względem osi układu 
współrzędnych, oś symetrii figur, symetria 
środkowa, figury symetryczne względem 
punktu, punkty symetryczne względem 
początku układu współrzędnych, figury 
podobne, cechy podobieństwa trójkątów, 
cechy przystawiania trójkątów, 
jednokładność, jednokładność prosta, 
jednokładność odwrotna, kąty w 
ostrosłupach, kąt między prostą a 
płaszczyzną, kąt dwusieczny, przekroje 
ostrosłupa, przekroje graniastosłupa, 
stożek, przekroje stożka, pole powierzchni i 
objętości stożka, walec, przekroje walca, 
pole powierzchni i objętości walca, kule, 
wykresy funkcji, wykresy funkcji liniowych, 
funkcje: rosnąca, malejąca, stała) 

2 

     

5 

Okrąg i koło – plansza 
(informacje na temat okręgu i koła: wzór 
na pole powierzchni koła, wzór na długość 
okręgu, cięciwa, łuk okręgu, wycinek 
kołowy, itp.) 

2 
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6 

Pola i obwody figur płaskich – plansza 
(pola i obwody figur płaskich: trójkąt, 
trapez, kwadrat, prostokąt, 
równoległobok, romb) 

2 

     

7 

Pola i objętości figur przestrzennych – 
plansza 
(ostrosłupy: czworościan foremny, 
ostrosłup czworokątny, ostrosłup 
prawidłowy sześciokątny; graniastosłupy: 
sześcian, graniastosłup trójkątny, 
graniastosłup prawidłowy pięciokątny; 
figury obrotowe: walec, stożek, kula) 

2 

     

8 

Czworokąty – plansza 
(rodzaje czworokątów: równoległobok, 
romb, prostokąt, kwadrat, deltoid i wzory 
na ich pola powierzchni) 

2 

     

 MODELE  

9 

Bryły. Wielościany prawidłowe. Komplet 6 
sztuk 
(6 brył geometrycznych, wykonanych z 
przeźroczystego tworzywa sztucznego z 
zaznaczonymi wysokościami i przekątnym; 
graniastosłup o podstawie kwadratu, 
graniastosłup o podstawie sześciokąta, 
graniastosłup o podstawie trójkąta 
ostrosłup o podstawie sześciokąta, 
ostrosłup o podstawie czworokąta, 
ostrosłup o podstawie trójkąta) 

2 

     

10 

Bryły Wielościany nieregularne komplet 6 
sztuk 
(6 brył geometrycznych, wykonanych z 
przeźroczystego tworzywa sztucznego z 
zaznaczonymi wysokościami i przekątnym; 
graniastosłup prosty o podstawie 
równoległoboku, graniastosłup pochyły o 
podstawie kwadratu, graniastosłup prosty 
o podstawie trapezu, ostrosłup o 
podstawie prostokąta, ostrosłup o 
podstawie kwadratu w którym jedną z 
krawędzi bocznych jest prostopadła do 
podstawy, ostrosłup o podstawie trójkąta 
w którym jedną z krawędzi bocznych jest 
prostopadła do podstaw) 

2 

     

11 

Bryły porównawcze 10 cm - 17 brył 
(tworzywo; zestaw do uczniowskich 
ćwiczeń w badaniu zależności pomiędzy 
kształtem, wielkością i objętością 
najważniejszych brył geometrycznych; 
każda bryła posiada ruchomą podstawę, 
którą można łatwo wyjąć dzięki ruchomym 
krążkom) 

2 

     

 SPRZĘT  
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12 
Magnetyczne przybory tablicowe – zestaw 
(2 ekierki, kątomierz, linijka, cyrkiel; 
plastik, magnesy na stronie B) 

1 
     

RAZEM: 
(wszystkie pozycje części nr 4 zamówienia) 

   

 
CZĘŚĆ 5 – POMOCE DYDAKTYCZNE DO PRACOWNI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
 

Lp. Nazwa 
Liczba 
sztuk/ 

zestawów 

Cena netto 
za sztukę 

Cena 
brutto za 

sztukę 

Łączna 
cena netto 

Łączna 
cena 

brutto 

Okres 
standardowej 

gwarancji 
producenta 

  SPRZĘT  

1 

Liczmany sześciany 
(drewniane klocki do sortowania i 
konstruowania; 102 szt., 6 kolorów, wym. 
2x2 cm) 

25     

 

RAZEM: 
(wszystkie pozycje części nr 5 zamówienia) 

   

                       

CZĘŚĆ 6– LEKTURY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
 

Lp. Nazwa 
Liczba 
sztuk 

Cena netto 
za sztukę 

Cena 
brutto za 

sztukę 

Łączna 
cena 
netto 

Łączna cena 
brutto 

Okres 
standardowej 

gwarancji 
producenta 

  AUTOR / TYTUŁ  

1 Aleksander Minkowski Dolina światła 5      

2 
Janusz Christa Kajko i Kokosz. Szkoła 
latania 

10 
 

   
 

3 Wanda Chotomska Legendy polskie 10      

4 Aleksander Puszkin Bajka o rybaku i rybce 10      

5 
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 
Piękna i Bestia 

10 
 

   
 

6 Władysław Bełza Czym będę? 5      

7 
Hugh Lofting Doktor Dolittle i jego 
zwierzęta  

10 
 

   
 

8 Julia Duszyńska Cudaczek wyśmiewaczek 10      

9 Jan Parandowski Mitologia 10      

10 
Antoni Czechow Śmierć urzędnika i inne 
opowiadania 

20 
 

   
 

11 Zbigniew Herbert Wiersze wybrane 5      

12 Marcin Kozioł Skrzynia władcy piorunów 5      

13 
Katarzyna Zychla Dziewczynka tańcząca z 
wiatrem 

5 
 

   
 

mailto:sp312@edu.um.warszawa.pl


Przetarg nieograniczony pn. „Doposażenie w pomoce dydaktyczne  
Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie” 

Strona 8 z 9 

   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny 
ul.  W. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa 

telefon: 22 671-11-66       faks: 22 671-11-66 wew. 10 
www.sp312.waw.pl email: sp312@edu.um.warszawa.pl 

14 Aleksander Fredro Zemsta, z oprac., tw. 30      

15 Ignacy Krasicki Satyry 10      

16 
Ignacy Krasicki Wybór bajek i satyr, z oprac., 
br 

20 
 

   
 

17 
Nancy H. Kleinbaum Stowarzyszenie 
umarłych poetów 

33 
 

   
 

18 Antoine de Saint Exupery Mały Książę 60      

19 Juliusz Słowacki Balladyna z oprac., tw. 70      

20 Suzanne Collins Igrzyska śmierci 13      

21 Wanda Chotomska Dzieci Pana Astronoma 10      

22 
Charles Dickens  Opowieść wigilijna, z 
oprac.,tw. 

50 
 

   
 

23 
Jan Kochanowski Wybór fraszek, pieśni i 
trenów, z oprac. 

20 
 

   
 

24 Adam Mickiewicz Dziady cz. II, z oprac. tw. 50      

25 Adam Mickiewicz Pan Tadeusz, z oprac. br. 50      

26 
Adam Mickiewicz Ballady i romanse, z 
oprac., br. 

20 
 

   
 

27 Adam Mickiewicz Poezje 20      

28 Henryk Sienkiewicz Quo vadis, z oprac., br. 50      

29 Henryk Sienkiewicz Latarnik, z oprac, br. 50      

30 Henryk Sienkiewicz Krzyżacy, z oprac. br. 20      

31 Stefan Żeromski Opowiadania, z oprac., br. 50      

32 
Stefan Żeromski Syzyfowe prace, z oprac., 
tw. 

50 
 

   
 

33 Ernest Hemingway Stary człowiek i morze 30      

34 Helena Keller Widzieć przez trzy dni 30      

35 Beata Obertyńska Z domu niewoli 30      

36 Melchior Wańkowicz Ziele na kraterze 20      

37 Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec 50      

38 
Bogdan Bartnikowski Dzieciństwo w 
pasiakach 

10 
 

   
 

39 Jan Paweł II Pamięć i tożsamość 10      

40 
Karolina Lanckorońska Wspomnienia 
wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945 

10 
 

   
 

41 
Nela Mała Reporterka Nela na kole 
podbiegunowym 

10 
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42 Éric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża 10      

RAZEM: 
(wszystkie pozycje części nr 6 zamówienia) 

   

           

CZĘŚĆ 7 – TABLICA INTERAKTYWNA Z PROJEKTOREM I ELEMENTAMI DO MONTAŻU  

Lp. Nazwa 
Liczba 
sztuk/ 

zestawów 

Cena netto 
za sztukę 

Cena 
brutto za 

sztukę 

Łączna 
cena netto 

Łączna 
cena 

brutto 

Okres 
standardowej 

gwarancji 
producenta 

  SPRZĘT   

1 
Tablica interaktywna 
(parametry minimalne: zgodnie z zał. nr 1 
do SIWZ) 

5 
     

2 
Wizualizer 
(parametry minimalne: zgodnie z zał. nr 1 
do SIWZ 

5 
     

3 
Projektor 
(parametry minimalne: zgodnie z zał. nr 1 
do SIWZ 

5 
     

4 
Komputer PC 
(parametry minimalne: zgodnie z zał. nr 1 
do SIWZ 

5 
     

RAZEM: 
(wszystkie pozycje części nr 7 zamówienia) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________, dnia _________________ r. ______________________________ 

(podpis wykonawcy) 
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