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                                                                               ZAŁĄCZNIK C 

FORMULARZ CENOWY:  POMOCE DO JĘZYKA FRANCUSKIEGO  DLA GIMNAZJUM NR 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Lp. Nazwa pomocy Opis pomocy j.m. Ilość 
Cena brutto za 1 

szt. 

Łączna cena 
brutto 

(kol. 5 x kol. 6) 

1. Gry dydaktyczne 
– język francuski 

5 różnych zestawów gier dydaktycznych:  
1. Zestaw nr 1:  
a) Comment ça va? - gra językowa 
b) La planète en jeu - gra językowa 
c) Le monde animal - gra językowa 
d) Faisons la valise - gra językowa z polską 

instrukcją i suplementem 
e) Inventons des phrases! - gra językowa z 

polską instrukcją i suplementem 
f) Piste à suivre - gra językowa z polską 

instrukcją i suplementem 
2. Zestaw nr 2:  
a) L'horloge - nauka czasu zegarowego i daty 
b) Bingo images - gra językowa z polską 

instrukcją i suplementem 
c)  Bis Français - gra językowa z polską 

instrukcją i suplementem 
d) Le Jeu des nombres - gra językowa z polską 

instrukcją i suplementem 
e) Les dominos des heures - gra językowa z 

polską instrukcją i suplementem 

Jeden 
zbiór gier 
składaj 

ący się z 
5 różnych 
zestawów 

1 (należy wpisać 
cenę za każdą grę) 
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f) Bingo verbes - gra językowa z polską 
instrukcją i suplementem 

g) L'île aux prépositions - gra językowa z 
polską instrukcją i suplementem 

3. Zestaw nr 3: 
a) Faisons les courses! - gra językowa z polską 

instrukcją i suplementem 
b) Qui est-ce? - gra językowa z polską 

instrukcją i suplementem 
c) Le Jeu des Métiers - gra językowa z polską 

instrukcją i suplementem 
d) Questions à la chaîne - gra językowa z 

polską instrukcją i suplementem 
e) Questions et réponses - gra językowa z 

polską instrukcją i suplementem 
f) Les dominos de la journée - gra językowa z 

polską instrukcją i suplementem 
4. Zestaw nr 4:  
a) Gra językowa EliKit Français - La maison 
b) Gra językowa EliKit Français - Les aliments 
c) Gra językowa EliKit Français - Les animaux 
d) Gra językowa EliKit Français - Les 

vêtements 
5. Zestaw nr 5:  
a) Gra językowa EliKit Français - 

Prépositions/Adverbes 
b) Gra językowa EliKit Français - Les verbes 
c) Gra językowa Bonne question! 

2. Plansze – język 
francuski 

Zestaw plansz:  
a) Posters actifs de vocabulaire - zestaw 10 

plakatów z zawieszkami 
b) Flip Posters Base - 64x50cm (Français) 
c) ELI Photo Cartes Français - karty 

obrazkowe 

Kpl 1   

3. Płyty CD i DVD Le karaoké de Noël DVD 
 

Szt. 2   

4. Multimedialny 
słownik 
francusko-polski i 
polsko-francuski. 

Zestaw słowników: 
a) ELI Dictionnaire illustré français + CD-ROM 
b) Mon premier dictionnaire illustré de français 

- A l'école 
c) Mon premier dictionnaire illustré de français 

- La ville 

kpl 2   
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d) Mon premier dictionnaire illustré de français 
- La maison 

e) Mon premier dictionnaire illustré de français 
- Les vacances 

f) ELI Dictionnaire illustré français + CD-ROM 
 

WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY ŁĄCZNIE 

 

 
 

……………………….zł brutto 

w tym VAT ………………… 

       
                   

 
 
 

………………………………………………………………        …………………………………………………………….. 
 (miejscowość, data)                                                                                          (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 

                                                                                                                                do  reprezentowania  Wykonawcy) 
    

 
 

 

 


