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Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 
 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych  dla Szkoły Podstawowej w Gęsi  

w ramach projektu „Edukacja XXI wieku” 
 
 

Nazwa wykonawcy/Imię i Nazwisko  …………………………………………….…………………………………………………………….… 

Adres wykonawcy ………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

Telefon …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………... 

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

NIP ……………………………………………………..Regon ……………………………………………………………………………………………… 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.08.2019r w postępowaniu zgodnym z zasadą 
konkurencyjności składam ofertę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej  
w Gęsi.   
 
SKŁADAMY NINIEJSZĄ OFERTĘ I OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
ZA CENĘ: 

 CZĘŚĆ I ( A) PRACOWNIA PRZYRODY 

1. Oferuje zrealizowanie zamówienia za cenę: 

Pomoce dydaktyczne z VAT 5 % 

a) …………………………………..zł + ………….VAT%, tj…………….zł=……………………………..zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………)  

Pomoce dydaktyczne z VAT 8 % 

b) …………………………………..zł + ………….VAT%, tj…………….zł=……………………………..zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………) 

Pomoce dydaktyczne z VAT 23% 

c) …………………………………..zł + ………….VAT%, tj…………….zł=……………………………..zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………..) 

Łączna kwota zamówienia: a + b + c 

…………………………………………….. brutto ( słownie……………………………………………………………………………………...) 

2. Termin wykonania dostawy ( właściwe zaznacz): 

 w ciągu 21 dni od podpisania umowy 

 w ciągu 18 dni od podpisania umowy 

 w ciągu 14 dni od podpisania umowy 

 w ciągu 7 dni od podpisania umowy 
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 CZĘŚĆ II ( B) ODCZYNNIKI, SPRZĘT LABORATORYLNY, TECHNICZNY I POMOCNICZY 

1. Oferuje zrealizowanie zamówienia za cenę: 

Pomoce dydaktyczne z VAT 5 % 

a) …………………………………..zł + ………….VAT%, tj…………….zł=……………………………..zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………...…)  

Pomoce dydaktyczne z VAT 8 % 

b) …………………………………..zł + ………….VAT%, tj…………….zł=……………………………..zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………...) 

Pomoce dydaktyczne z VAT 23% 

c) …………………………………..zł + ………….VAT%, tj…………….zł=……………………………..zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………..) 

Łączna kwota zamówienia: a + b + c 

…………………………………………….. brutto ( słownie……………………………………………………………………………………...) 

2. Termin wykonania dostawy ( właściwe zaznacz): 

 w ciągu 21 dni od podpisania umowy 

 w ciągu 18 dni od podpisania umowy 

 w ciągu 14 dni od podpisania umowy 

 w ciągu 7 dni od podpisania umowy 
 

 CZĘŚĆ III ( C) DROBNE ARTYKUŁY PAPIERNICZE, CHEMIA DOMOWA 

1. Oferuje zrealizowanie zamówienia za cenę: 

Pomoce dydaktyczne z VAT 5 % 

a) …………………………………..zł + ………….VAT%, tj…………….zł=……………………………..zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………..…….)  

Pomoce dydaktyczne z VAT 8 % 

b) …………………………………..zł + ………….VAT%, tj…………….zł=……………………………..zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………) 

Pomoce dydaktyczne z VAT 23% 

c) …………………………………..zł + ………….VAT%, tj…………….zł=……………………………..zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………) 

Łączna kwota zamówienia: a + b + c 

…………………………………………….. brutto ( słownie………………………………………………………………………………………..) 
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2. Termin wykonania dostawy ( właściwe zaznacz): 

 w ciągu 21 dni od podpisania umowy 

 w ciągu 18 dni od podpisania umowy 

 w ciągu 14 dni od podpisania umowy 

 w ciągu 7 dni od podpisania umowy 
 
 
 
Oświadczenia Wykonawcy 
Oświadczam, że: 

a) Akceptuję termin i warunki realizacji usługi przedstawione w zapytaniu ofertowym, 
b) Mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, 
c) Nie byłem/ nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, 
d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018.1000 z późn. zm.), 

e) Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 
f) Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności objętej projektem umowy, 
g) Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacji niezbędne do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy, 
h) Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, 
i) Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach,  w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………                                                                                  ………………………………………… 
miejscowość, data         podpis  Wykonawcy 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


