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FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

na zakup i dostawę testów do diagnozy pedagogiczno-psychologicznej dzieci w ramach projektu 

pn.  Sukces terapeutyczny - różne drogi i formy wyrównania szans edukacyjnych w Kolorado,  nr 

WND-RPSL.11.01.03-24-02BE/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej – konkurs 

 

 

Dane Oferenta: 

 

 

Nazwa:    ..................................................................................................  

 

NIP:     ..................................................................................................  

 

Adres:     ..................................................................................................  

 

Nr telefonu:    ………......................................................................................  

 

e-mail:    ..................................................................................................  

 

 
L.p. Przedmiot Opis przedmiotu Cena netto  

[PLN] 

Vat [PLN] Cena brutto 

[brutto] 

 

 

1. 

 

Zestaw 

testów do 

diagnozy 

rozwoju 

psychomotory

cznego dzieci 

pięcio- i 

sześcioletnich 

Przeznaczenie:  

Testy diagnostyczne przeznaczone do 

psychologiczno-pedagogicznej diagnozy 

rozwoju psychomotorycznego dzieci 

pięcio- i sześcioletnich, w tym oceny 

gotowości szkolnej.  

Użytkownicy:  

Psycholodzy i pedagodzy po przejściu 

specjalistycznego szkolenia 

kwalifikacyjnego 

Narzędzie powinno diagnozować:  

- funkcje wzrokowo-przestrzenne,  

- funkcje słuchowo-językowe,  
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- orientację w przestrzeni,  

- sprawność motoryki małej,  

- sprawność motoryki dużej,  

- rozwój poznawczy i społeczno-

emocjonalny. 

Dodatkowe wymogi dotyczące narzędzia: 

- korelacja wyników z testem inteligencji 

Cattella 

- ogólnopolskie normy kwartylowe i 

stenowe (z roku 2014) 

- system generujący opis wyników do 

opinii 

 

Części składowe: 

- podręcznik testowy,  

- pomoce testowe,  

- klucze foliowe  

- minimum 25 zeszytów testowych. 

 

 

2. Dodatkowe 

zeszyty 

testowe do 

diagnozy 

rozwoju 

psychomotory

cznego dzieci 

pięcio- i 

sześcioletnich  

 

 

Dodatkowe zeszyty testowe, ilość sztuk: 

min. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Krótka skala 

rozwoju 

dziecka 

Przeznaczenie: 

- przeprowadzenie w formie check-listy 

wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku 

od 12 m.ż. do 12 r.ż.  

Użytkownicy:  

Psycholodzy i pedagodzy po przejściu 

specjalistycznego szkolenia 

kwalifikacyjnego. 

Narzędzie powinno: 

- oceniać rozwój dziecka w obszarach: 

motorycznym, poznawczym, 

emocjonalnym oraz mowy.  

 

Części składowe: 

- minimum 10 arkuszy diagnostycznych z 

rozdzieleniem na poszczególne miesiące 

(12, 18, 24, 30) oraz lata (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12) życia.  
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4. Zestaw metod 

diagnozy 

lateralizacji 

 

Narzędzie powinno zawierać: 

- zestawienie wraz z opisem prób oceny 

dominacji oka, ręki oraz nogi. 

 

Części składowe: 

- zestaw pomocy testowych do prób 

diagnostycznych, 

- protokoły badania, 

- instrukcje. 

 

Użytkownicy:  

- psycholodzy, pedagodzy, terapeuci 

pedagogiczni 

 

   

 

Na podstawie otrzymanego zapytania ofertowego podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i składam 

następującą ofertę: 

 

..................................netto 

 

..................................VAT 

 

..................................brutto    

 

słownie: ………………………………………………………………...……………………..brutto 

 

 

1. Termin płatności podawany będzie na fakturze, przekazywanej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki w nim zawarte, w 

tym termin realizacji zamówienia.  

3. Zobowiązuję się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Zobowiązuję się do wystawienia faktury w zgodnie z pozycjami i kwotą podaną w formularzu ofertowym z 

dokładnością do 0,01 zł.  

5. Oferta ważna 30 dni od terminu otwarcia wyznaczonego przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

.............................                    ................................................. 

                    Data     podpis Oferenta              


