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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8.3.2-1/2019 

 

 

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

     pieczęć lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy    

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Ja/My, niżej podpisany/i   

 

 

……………………………………............................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

 

………..……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

/adres Wykonawcy/ 

 

REGON.................................................Nr NIP............................................................................................ 

 

Nr tel.............................................................Nr faksu............................................................................... 

 

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

 

działając  w  imieniu  Wykonawcy*: 

 

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

(nazwa /firma Wykonawcy lub imię i nazwisko) 

* w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: „Pasje 
zaklęte w nauce” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz 
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie 
kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych, składam ofertę:  
 

na wykonanie zadania/części:  

Część  Nazwa części Oferowana 

cena brutto      

(w zł) 

Słownie cena brutto 

1 Dostawa mebli dla Szkoły 
Podstawowej w Solcu-Zdroju  
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Cena wynika z następującej kalkulacji: 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena jednostkowa  

brutto PLN 

Wartość usługi 

brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 = kol. 5 x kol. 4 

1 Szafa - pracownia matematyczna  szt. 1   

2  stół szkolny -pracownia matematyczna szt. 12   

3  stolik pod projektor/rzutnik -
pracownia matematyczna 

szt. 1   

4  stojak/wieszak -pracownia 
matematyczna 

szt. 1   

5  biurko - pracownia informatyczna szt. 12   

6  krzesło szkolne -pracownia 
informatyczna 

szt. 24   

7  fotel obrotowy -pracownia 
informatyczna 

szt. 1   

Razem  

 
 

Część  Nazwa części Oferowana 

cena brutto      

(w zł) 

Słownie cena brutto 

2 Dostawa pomocy dydaktycznych 
dla Szkoły Podstawowej w Solcu-
Zdroju 

  

 

 
 
Cena wynika z następującej kalkulacji: 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena jednostkowa  

brutto PLN 

Wartość usługi 

brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 = kol. 5 x kol. 4 

1 tablica obrotowa -pracownia 
matematyczna 

szt. 1   

2  tablica suchościeralna - pracownia 
matematyczna 

szt. 1   

3 nakładka tablicowa -pracownia 
matematyczna 

szt. 1   

4 przyrządy tablicowe, magnetyczne - 
pracownia matematyczna 

zestaw 2   

5 przyrządy do mierzenia długości -
pracownia matematyczna 

zestaw 1   

6 
zestaw brył pełnych do mierzenia i 

porównań objętości -pracownia 
matematyczna 

zestaw 1   

7  przyrządy, zestawy do budowy zestaw 1   
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szkieletów brył - pracownia 
matematyczne 

8 plansze matematyczne -pracownia 
matematyczna 

zestaw 1   

9 plansza dydaktyczna do prezentacji 
zagadnień -pracownia matematyczna 

zestaw 1   

10  flipchart- pracownia informatyczna szt. 1   

Razem  

 

Część  Nazwa części Oferowana 

cena brutto      

(w zł) 

Słownie cena brutto 

3 Dostawa mebli dla Szkoły 
Podstawowej w Zborowie 

  

 

 
Cena wynika z następującej kalkulacji: 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena jednostkowa  

brutto PLN 

Wartość usługi 

brutto PLN 

1 2 3 4 5 6 = kol. 5 x kol. 4 

1 krzesło szkolne -pracownia 
matematyczna 

szt. 25   

2  biurko - pracownia matematyczna szt. 1   

3 szkolny -pracownia matematyczna szt. 25   

4 krzesło obrotowe -pracownia 
informatyczna 

szt. 15   

5 biurko - pracownia informatyczna szt. 15   

6 szafa - pracownia informatyczna szt. 1   

7 szafka - pracownia informatyczna szt. 1   

8 krzesło szkolne -pracownia językowa szt. 20   

9 szafa - pracownia językowa szt. 1   

10 szafka - pracownia językowa szt. 1   

Razem  

 

2. Podana cena dla danej części jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty niezbędne do 
należytego wykonania zamówienia w danej części.  

3. Oferuje (my) termin wykonania niniejszego zamówienia tj. 30 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia umowy.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym nr 8.3.2-1/2019 i nie wnosimy do niego 
żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty  
i zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz 
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przyjmujemy warunki zawarte w w/w zapytaniu.  

5. Oświadczamy, że załączony do niniejszego zapytania wzór umowy (zał. 5) został przez nas 
zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do 
zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia upływu 
składania ofert. 

7. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy przed upływem 
terminu związania ofertą. 

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty opisują 
stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego). 

 
Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji 
dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, 
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego 
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny 
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o 
powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia 
finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z 
elektronicznego instrumentu płatniczego. 
§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu 
wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia 
publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. 

 
9. Zamówienie wykonamy samodzielnie/ zamierzamy powierzyć podwykonawcom*. 

10. Część zamówienia powierzona zostanie  podwykonawcom (określić zakres) 

 

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

 

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

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

 
14. Załącznikami do oferty są: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt. 2, 1b ustawy Pzp) (sporządzone wg 
załącznika nr 2 do Zapytania) 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp 
(sporządzone wg załącznika nr 3 do Zapytania) 

3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (sporządzone wg załącznika nr 4 do 
Zapytania) 

                                                           
* (niepotrzebne skreślić) 

** W przypadku składnia kserokopii dokumentów, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 
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4. Inne – prosimy wymienić: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……..….. stronach podpisanych i kolejno 

ponumerowanych od nr 1 do  …….... (Uwaga: numerujemy także strony załączników  

i ujmujemy je w tym punkcie). 

 

12. Osoba do kontaktów oraz aktualne dane kontaktowe w sprawie niniejszego postępowania. 

 

a/ /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ - …................................................... 
 

b/ /tel./ - …................................................... 
 

c/ /fax/ - …................................................... 

 
d/ /e-mail/ - …................................................... 

 
 
 
 

…………………………………………….……………….. 
( pieczęć i podpis(y) osób) uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 


