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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr   EDU/D/SO4/2019 z dnia 02.12.2019 r. 

 

 

Formularz ofertowy 

na wykonanie zadania pn. ;  

 

„Zakup i dostawa wyposażenia w pomoce dydaktyczne w ramach „Zakupu i dostawy 

wyposażenia klas lekcyjnych w sprzęt TIK (pomoce dydaktyczne ) niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Długołęce  ,19-111 Krypno w 

ramach zwiększonej części oświatowej subwencji 0,4 rezerwy w roku 2019. 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa: …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

Siedziba …………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………… 

e-mail  …………………………………………………………………… 

telefon  …………………………………………………………………… 

fax  …………………………………………………………………… 

Numer REGON…………………………………………………………………… 

Numer NIP …………………………………………………………………… 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną ryczałtową: 

Cena netto: .......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 

Podatek VAT:.......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 

Cena brutto:.......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 

w tym: 

1) wyposażenie pracowni biologicznej   wg Załącznika nr…. : 

Cena netto: .......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 

Podatek VAT:.......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 

Cena brutto:.......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 

2) wyposażenie pracowni fizycznej wg Załącznika nr …: 

Cena netto: .......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 

Podatek VAT:.......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 

Cena brutto:.......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 
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3) wyposażenie pracowni chemicznej wg Załącznika nr ….: 

Cena netto: .......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 

Podatek VAT:.......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 

Cena brutto:.......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 

4) 3) Wizualizer  wg Załącznika nr ….: 

Cena netto: .......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 

Podatek VAT:.......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 

Cena brutto:.......................... PLN (słownie: ...................................................................................) 

 

Termin wykonania zamówienia:  …….….  dni od dnia zawarcia umowy. 

 

Zestawienie jakościowo ilościowe dostarczanego sprzętu stanowią załączniki nr 1, …, do 

zapytania ofertowego. 

 
Obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w ogłoszeniu, 

jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

 

Gwarantujemy wykonanie zamówienia zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia 

określonym przez Zamawiającego. 

 

Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z 

wskazaniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

Oświadczamy, że: 

- po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty, 

- zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

- termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert.   

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

  1) ………………………………………………………………………………… 

  2) ………………………………………………………………………………… 

  3) ………………………………………………………………………………… 

  4) ………………………………………………………………………………… 

  5) ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data i podpis Wykonawcy 
 

 


