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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Reda, Krajowy numer identyfikacyjny 19167516100000, ul. ul. Gdańska 33,
84240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6788023, e-mail sekretariat@reda.pl;
przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.
Adres strony internetowej (url): http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Dostawa książek na zajęcia z języka angielskiego 1)
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Część I – dostawa drukowanych książek na zajęcia z języka angielskiego
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie do Gminy Miasto Reda z
siedzibą w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, 53 kompletów podręczników
wraz z zeszytami ćwiczeń dla uczestników zajęć dodatkowych z języka angielskiego
zakończonych egzaminem zewnętrznym, realizowanego w ramach projektu pod nazwą:
„Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość”, zgodnych z opisem w Tabeli nr
1. Komplety podręczników składają się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Komplety muszą
być nowe i nieużywane oraz wolne od wad i usterek. Dostawa kompletów odbędzie się na
koszt własny Wykonawcy. TABELA nr 1 SZKOŁA Ilość zestawów (podręcznik + zeszyt
ćwiczeń) OPIS KSIĄZKI I ZESZYTU ĆWICZEŃ Szkoła Podstawowa nr 2 12 Kurs na
poziomie A1+, przeznaczony na 120 godzin zajęć lekcyjnych, składający się z podręcznika i
zeszytu ćwiczeń na poziomie A1+, koncentrujący się na rozwijaniu wszystkich umiejętności
językowych, strategii i kompetencji niezbędnych w procesie uczenia się. Powinien być
wyposażony w materiały multimedialne, m.in. w zeszyt ćwiczeń online zawierający zadania
interaktywne i propozycje dodatkowych prac domowych. Tematyka kursu powinna
motywować do nauki i być zgodna z wymogami egzaminu zewnętrznego typu Cambridge
Young Learners lub równoważny. Z zakresu gramatyki powinna obejmować: Czasy
gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous; wyrażanie
ilości, przedimki, zaimki osobowe, przymiotniki dzierżawcze, czasowniki modalne,
stopniowanie przymiotników. Z zakresu tematyki i słownictwa: ♣ Codzienne czynności ♣
Czynności wykonywane w czasie wolnym ♣ Rodzina ♣ Ubiór ♣ Przybory szkolne ♣ Język
użyteczny podczas lekcji ♣ Komunikacja ♣ Technologia ♣ Aplikacje ♣ Części komputera ♣
Dom ♣ Obowiązki domowe ♣ Natura ♣ Geografia ♣ Zwierzęta ♣ Jedzenie ♣ Gotowanie ♣
Wyposażenie kuchni ♣ Pojemniki ♣ Wyrażenia ilościowe ♣ Opisywanie osób ♣ Charakter ♣

Kraje, narodowości, języki ♣ Części ciała ♣ Czynności związane z ruchem ciała ♣ Film ♣
Telewizja ♣ Rodzaje programów telewizyjnych ♣ Wynalazki ♣ Przedmioty codziennego
użytku Szkoła Podstawowa nr 3 10 Kurs na poziomie A2, przeznaczony na 90 godzin
lekcyjnych, składający się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, zawierający słowniczek
(wordlist) umieszczony w podręczniku po każdym rozdziale. Zakres gramatyczny powinien
obejmować: Czas teraźniejszy present simple ; Przymiotniki wyrażające opinię; Przysłówki i
wyrażenia częstotliwości ; Wyrażanie upodobań – używanie czasowników like, love, hate, not
mind w konstrukcji z czasownikami z końcówką -ing; Czas teraźniejszy present continuous; •
Przyimki miejsca: above, behind, between, in, in front of, next to, on, under; Szkoła
Podstawowa nr 5 8 Kurs na poziomie A2, przeznaczony na 90 godzin lekcyjnych, składający
się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, zawierający słowniczek (wordlist) umieszczony w
podręczniku po każdym rozdziale. Zakres gramatyczny powinien obejmować: Czas
teraźniejszy present simple ; Przymiotniki wyrażające opinię; Przysłówki i wyrażenia
częstotliwości ; Wyrażanie upodobań – używanie czasowników like, love, hate, not mind w
konstrukcji z czasownikami z końcówką -ing; Czas teraźniejszy present continuous; •
Przyimki miejsca: above, behind, between, in, in front of, next to, on, under; Szkoła
Podstawowa nr 6 11 Kurs na poziomie A2+, przeznaczony na 120 godzin zajęć lekcyjnych,
składający się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń na poziomie A2+, koncentrujący się na
rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych, strategii i kompetencji niezbędnych w
procesie uczenia się. Powinien być wyposażony w materiały multimedialne, m.in. w zeszyt
ćwiczeń online zawierający zadania interaktywne i propozycje dodatkowych prac domowych.
Tematyka kursu powinna motywować do nauki. Z zakresu gramatyki powinna obejmować:
Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous,
Present Perfect; wyrażanie ilości, zaimki nieokreślone, kolokacje przymiotników z
przyimkami + ing,0 i 1 tryb warunkowy, czasowniki modalne, zdania podrzędnie złożone,
wyrażenie porównań, strona bierna czasu Present Simple i Past Simple. Z zakresu tematyki i
słownictwa: ♣ Codzienne czynności ♣ Czynności wykonywane w czasie wolnym ♣ Rodzina
♣ Ubiór ♣ Przybory szkolne ♣ Język użyteczny podczas lekcji ♣ Komunikacja ♣
Technologia ♣ Aplikacje ♣ Części komputera ♣ Dom ♣ Obowiązki domowe ♣ Czynności
wykonywane w czasie wolnym ♣ Natura ♣ Geografia ♣ Zwierzęta ♣ Jedzenie ♣ Gotowanie
♣ Wyposażenie kuchni ♣ Pojemniki ♣ Wyrażenia ilościowe ♣ Opisywanie osób ♣ Charakter
♣ Kraje, narodowości, języki ♣ Części ciała ♣ Czynności związane z ruchem ciała ♣ Film ♣
Telewizja ♣ Rodzaje programów telewizyjnych ♣ Przestępczość ♣ Wynalazki ♣ Materiały ♣
Przedmioty codziennego użytku Gimnazjum nr 1 . 12 Kurs na poziomie B2 przeznaczony na
120 godzin zajęć lekcyjnych, zestaw składający się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
Docelowy egzamin typu FCE/TOEFL/TOEIC lub równoważony. Dodatkowe materiały
online. SP 6 1 zestaw lektur uproszczonych w języku angielskim, w skład którego wchodzi 17
różnych lektury Zestaw lektur uproszczonych (Readers lub równoważny) w języku
angielskim przeznaczonych dla klas szkoły podstawowej na poziomie A1-A2 . Zestaw
składać się ma z 17 niepowtarzających się lektur opracowanych w oparciu o metodę CLILContent and Language Intergrated Learning lub równoważną. Każda lektura zawierać ma: •
ilustracje w części narracyjnej i ćwiczeniowej, co umożliwić ma lepsze rozumienie tekstu, •
sekcję z zadaniami powtórkowymi, • ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw, • kolorowy
słownika obrazkowy, • płytę CD z nagraniem audio,
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