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               Zał. nr 1a do SIWZ  

......................................................... 
        (miejscowość i data) 

............................................................ 
       (nazwa i adres Wykonawcy) 
tel.: ..................................................... 
fax.: ..................................................... 
mail.: …………………………………............... 
 

WZÓ R FORMULARZA OFERTY  

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na  Dostawa i montaż mebli dla Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego Nr 8,  zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu 
ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia oświadczamy, iż: 
 

1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

cena  (C) za wykonanie zadania wynosi kwotę netto ................... zł 

(słownie:............................................................................................................ zł), natomiast 

wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, tj. ………………….zł 

(słownie: ..................................................................................................... zł).  wynosi 

kwotę brutto ....................... zł (słownie:.................................................... zł). 

 
 
 

Należy wypełnić poniższą wycenę szczegółową.  

Lp. Nazwa Ilość Jm. 

Cena 

jednostkowa 

brutto w PLN 

Wartość 

brutto w 

PLN 

Nazwa 

producenta 

oraz nazwa 

modelu lub nr 

katalogowy 

oferowanego 

produktu 

nadany przez 

producenta. 

1.  
Krzesło   – 200 szt 

 
200 szt.    

2.  Stolik do jadalni 40 szt.    

1.  Gazetownik ścienny 70x12x88h  1 szt.    

2.  
Szafka kartotekowa biblioteczna 

78,6x35x135h  1 szt.    
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3.  Biurko pod komputer 130x60x76h  1 szt.    

4.  Zestaw regałów  - 1 kpl 1 kpl    

5.  Szafki dla nauczycieli 80x35x190h 5 szt.    

6.  Stół 200x80x76h  5 szt.    

7.  Krzesło tapicerowane  35 szt.    

8.  
Stolik jednoosobowy 

wielorozmiarowy nr 2-4  26 szt.    

9.  
Krzesło uczniowskie 

wielorozmiarowe nr 2-4  26 szt.    

10.  
Stół nauczycielski z szufladą 

130x60x76h  1 szt.    

11.  Krzesło dla nauczyciela  1 szt.    

12.  Szafka – regał 80x35x190h  1 szt.    

13.  Szafka z szufladami 80x35x102h  1 szt.    

14.  Szafa zamykana 80x35x190h  1 szt.    

15.  Szafka dla nauczyciela 80x35x190h  1 szt.    

16.  
Stolik jednoosobowy 

wielorozmiarowy nr 5-7  182 szt.    

17.  
Krzesło uczniowskie 

wielorozmiarowe nr 5-7 182 szt.    

18.  
Stół nauczycielski z szufladą 

130x60x76h  7 szt.    

19.  Krzesło dla nauczyciela  7 szt.    

20.  Szafa zamykana 80x35x190h  7 szt.    

21.  Szafka – regał 80x35x190h  7 szt.    
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22.  Regał 80x33x190h  7 szt.    

23.  
Stół komputerowy jednoosobowy 

95x70x91.5  26 szt.    

24.  Krzesło uczniowskie nr 6  26 szt.    

25.  
Stół nauczycielski z szufladą 

130x60x76h  1 szt.    

26.  Krzesło dla nauczyciela  1 szt.    

27.  
Stół z nogami składanymi 

180x80x76h  4 szt.    

28.  Krzesło  30 szt.    

29.  

Szafki metalowe z podziałem 

wewnętrznym na odzież czystą i 

brudną 80x49x180h  
3 szt.    

30.  Wieszak przedszkolny 157x36x130h  3 szt.    

31.  Wieszak  157x40x130h 10 szt.    

32.  
Stolik przedszkolny wielorozmiarowy 

nr 2-4  6 szt.    

33.  
Krzesło przedszkolne 

wielorozmiarowe nr 2-4  30 szt.    

34.  
Szafka przedszkolna zamknięta 

80x35x137.5h  1 szt.    

35.  
Szafka przedszkolna półotwarta 

80x35x137.5h  1 szt.    

36.  
Szafka przedszkolna z pojemnikami 

108x44x77 h  1 szt.    

37.  Szafka - regał 80x35x137.5h  1 szt.    

38.  
Szafka przedszkolna z częścią 

otwartą i szufladami 80x35x137.5h  1 szt.    

39.  Regał narożny 35x35x137.5h  1 szt.    
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40.  
Tablica magnetyczna suchościeralna 

naścienna 200x100  9 szt.    

41.  Tablica korkowa 170x100  9 szt.    

42.  Godło w ramce  10 szt.    

 

2. Deklaruję ponadto: 
a) termin wykonania zamówienia: ……………………………. od daty udzielenia zamówienia, 
b) warunki płatności : 30 dni  
c) okres gwarancji: min 24 miesięcy  
d) w cenę wliczone są wszystkie koszty w tym transport, wnoszenie i montaż na miejscu.  
 
3) Oświadczam/amy, że zakres dostawy przewidzianej do wykonania jest zgodny z zakresem objętym 
w zapytaniu ofertowym. 
4) Oświadczamy/amy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania oraz oświadczam/amy, że 
dostarczany sprzęt jest fabrycznie nowy.  
5) Oświadczam/amy,  że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty 
otwarcia ofert. 
6) Oświadczam/amy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zaproszeniu.* /Jeśli nie dotyczy 
wykreślić/ 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
przez jego wykreślenie).. 
7. Załącznikami do oferty są n/w dokumenty: 

1) ....................................................................................................... 
2) ....................................................................................................... 
3) ....................................................................................................... 

 

Proszę uzupełnić obowiązkowo: 
Dane kontaktowe Wykonawcy:    
Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej 
lub KRS :  …………………………………………………………….. 
telefon ........................................ 
Fax. ............................................. 
e-mail: ....................................... 
NIP   : ........................................... 
 
  dnia 

podpis osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy 


