
 
 Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY CENOWEJ  

 
………………………….                                                                                                  ........................................... 
       Pieczątka Wykonawcy                                                                                                                                                               Miejscowość, data  Urząd Gminy  

w Solcu-Zdroju,   
ul. 1 Maja 10,  
28-131 Solec-Zdrój 

 
 

OFERTA CENOWA 
 

Nawiązując do zapytania cenowego poniżej 30 000 euro 
na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania  

pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój –  
zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa  świętokrzyskiego  

pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej 
 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, za całkowitą cenę ryczałtową: 
 

netto:     .............................................................................. 
podatek VAT: ............................................................................... 
brutto:   .............................................................................. 
słownie brutto: ............................................................................................................................................................ 
w tym: 
Lp. Nazwa pomocy* Jedn. 

miary 
Liczba 
sztuk 

oferowana 
cena jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1 Ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne – działający model. zestaw 1   
2 Turbina wodna – model na podstawie. sztuka 1   
3 Energia słoneczna – zestaw demonstracyjno - 

doświadczalny. 
zestaw 1   

4 Bio-energia (etanol) – działający model. sztuka 1   
5 Model do skupiania energii słonecznej. sztuka 1   
6 Pojazd z napędem wodorowym. sztuka 1   
7 Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej. zestaw 1   
8 Zestaw badania stanu powietrza, w tym 

zanieczyszczenia i hałasu.  
zestaw 1   

9 Paski wskaźnikowe do badania zawartości ozonu w 
powietrzu. 

komplet 1   
10 Miernik prędkości wiatru i temperatury z 

wyświetlaczem elektronicznym. 
sztuka 1   

11 Miernik promieniowana UV. sztuka 1   
12 Stacja pogody, dydaktyczna, drewniana, typu ''domek''. sztuka / 

zestaw 
1   

13 Zestaw ekologiczny do badania wody. zestaw / 
komplet 

1   
14 Zestaw edukacyjny do badania wody: filtrowanie, 

oczyszczanie, uzdatnianie wody. 
zestaw / 
komplet 

1   
15 Model edukacyjny dot. wody – filtrowanie, 

oczyszczanie, uzdatnianie wody. 
sztuka 1   

16 Pakiet do badania zawartości chlorków w wodzie. zestaw/ 
pakiet 

1   



 
17 Pakiet do badania zawartości żelaza w wodzie. zestaw/ 

pakiet 
1   

18 Pakiet do badania zawartości fosforanów w wodzie. zestaw/ 
pakiet 

1   
19 Pakiet do badania zawartości (koncentracji) azotanów w 

wodzie i glebie. 
zestaw/ 
pakiet 

1   
20 Pakiet do badania zawartości siarczynów w wodzie. zestaw/ 

pakiet 
1   

21 Pakiet do badania zawartości tlenu rozpuszczonego w 
wodzie. 

zestaw/ 
pakiet 

1   
22 Zestaw pojemników do próbek z nosidłem. zestaw 1   
23 Biały krążek Secchiego z linką. zestaw 1   
24 Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości olejów w 

wodzie i glebie. 
opakow

anie 
1   

25 Czerpacz wody z termometrem, profesjonalny. sztuka 1   
26 Gleba – wpływ człowieka – zestaw doświadczalny. zestaw 1   
27 Gleba plus – zestaw doświadczalny z wyposażeniem 

laboratoryjnym i kartami pracy. 
zestaw 1   

28 Biodegradacja – zestawy doświadczalne +  pakiet 
uzupełniający. 

zestaw 1   
29 Biodegradacja – 3 – komorowy pojemnik z lupami. sztuka 1   
30 Sita glebowe. komplet 1   
31 Zestaw do pobierania prób glebowych. zestaw 1   
32 Pakiet wskaźnikowy pH gleby, grupowy. zestaw 1   
33 Recykling-cykl życia plastiku –  karty demonstracyjne. zestaw 1   
34 Recykling-cykl życia metali – karty demonstracyjne. zestaw 1   
35 Lornetka. 

 
sztuka 5   

36 Lornetka. 
 

sztuka 3   
37 Aparat fotograficzny. 

 
sztuka 1   

38 Pudełko z lupami i miarką do obserwacji okazów. sztuka 10   
39 Mikroskop pomiarowy przenośny. sztuka 3   
40 Szklana lupa z rączką. sztuka 11   
41 Przyrząd do obserwacji przyrody – Eko- Bio Plus. sztuka 13   
42 Pakiet edukacyjny do obserwacji leśnych. zestaw 2   
43 Prasa do roślin zielnych. 

 
sztuka 1   

44 Drogomierz edukacyjny z licznikiem. zestaw 1   
45 Waga elektroniczna, przenośna z kalkulatorem. sztuka 1   
46 Waga sprężynowa elektroniczna. sztuka 1   
47 Zestaw do testowania minerałów. zestaw 1   
48 Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy 5 w 1. sztuka 1   
49 Termometr do pomiaru temperatury w cieczach i ciałach 

stałych. 
sztuka 1   

50 Zlewki miarowe szklane. komplet 3   
51 Plansza ścienna Segregacja odpadów. sztuka 1   



 
52 Plansza ścienna Odnawialne źródła energii sztuka 1   
53 Plansza ścienna Jak prawidłowo segregować odpady. sztuka 1   
54 Plansza ścienna Recykling. sztuka 1   
55 Film edukacyjny. Film DVD dot. odnawialnych źródeł 

energii dla rolnictwa. 
sztuka 1   

56 Film edukacyjny: „Filmoteka leśna”. sztuka 1   
57 Edukacyjna gra planszowa Kolorowy świat odpadów. sztuka 1   
58 Gra edukacyjna - Puzzle edukacyjne nt. czasu rozkładu 

odpadów. 
sztuka 1   

59 Gra edukacyjna: Puzzle edukacyjne dotyczące 
oszczędzania wody i ochrony środowiska. 

sztuka 1   
60 Gra edukacyjna:  Puzzle edukacyjne dotyczące 

recyklingu odpadów. 
sztuka 1   

61 Gra edukacyjna: Puzzle edukacyjne dotyczące 
oszczędzania energii i ochrony środowiska. 

sztuka 1   
62 Gra edukacyjna: Puzzle edukacyjne dotyczące 

prawidłowej segregacji odpadów. 
sztuka 1   

63 Gra edukacyjna: Obieg wody i jej oszczędzanie 
 

sztuka 1   

Łącznie  
* Charakterystyka zgodna ze Szczegółowym opisem pomocy dydaktycznych (Załącznik nr 1). Pozycje powyższej Tabeli 
odpowiadają przedmiotowi opisanemu szczegółowo w Załączniku nr 1 do Zaproszenia o tej samej liczbie porzadkowej.   
Dane dotyczące Wykonawcy:  
Nazwa firmy:……………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionych do kontaktu …………………….…..……………………… 
Numer telefonu:……………………………………………………. 
Numer faksu: ………………………………………………………. 
Numer REGON: …………………………………………………… 
Numer NIP: ………………………………………………………… 
Adres email: ……………………………………………………..… 
 
Składając niniejszą ofertę:  Oświadczam/y, że oferowana cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w tym 

koszty związane z dostawą. 
 Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do złożenia oferty cenowej oraz załączonymi 

dokumentami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy ich warunki.   Oświadczam/y, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 
niniejszej Oferty.   Oferuję/my realizację zamówienia, w sposób, który został opisany  w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej 
oraz załączonych dokumentach.   Oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonywania okeślonej działalności w przedmiocie 
zamówienia.  Oświadczam/y, że posiadam/y wiedzę i doświadczenie do wykoania zamówienia. 

 
 
 
 

.................................................................................... 
(podpis Wykonawcy/ów, osoby uprawnionej do rezprezentowania 

Wykonawcy) 


