
 
 

 
 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Oś priorytetowa 10: Edukacja, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej, jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – 

konkursy horyzontalne, niniejszym składamy ofertę:  

 
     

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 

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

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

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

NIP:........................................................................................................................................ 

REGON:................................................................................................................................ 

 

tel.: ……………………. 

osoba kontaktowa: ……………………………….. 

e-mail: …………………………………………….  

 

Proponujemy następujące Warunki cenowe:  

 

ZAKRES  

Dostawa materiałów dydaktycznych / pomocy naukowych  

 

Cena netto: …………………………... zł 

 

Podatek VAT ………………………... zł 

 

Łączna cena brutto: ………………………………. zł 

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

 

Lp Przedmiot zamówienia sztuki/ 

zestawy 

Cena netto Cena brutto  

1 Zestaw pomocy dydaktycznych – 

słowniki 

1   

2 Zestaw pomocy dydaktycznych – 

gry edukacyjne: 

1   



 
 

3 Gry edukacyjne pakiet z zakresu 

kompetencji cyfrowych 

3 

zestawy 

  

4 Kalkulator naukowy 21 

sztuk 

  

5 Zestaw matematycznych gier 

dydaktycznych i logicznych 

5 

zestawó

w 

  

6 Bryły geometryczne- zestaw 1 

zestaw 

  

7 Przyrząd do demonstracji 

powstawania brył obrotowych 

1 szt.   

8 Siatki brył i figur geometrycznych – 

zestaw 

1 

zestaw 

  

9 Zestawy tablicowe/plansze 

dydaktyczne 

1 

zestaw 

  

10 Przybory tablicowe – zestaw 1 

zestaw 

  

11 Przyrządy, zestawy do nauki 

rachunku prawdopodobieństwa 

1 

zestaw 

  

12 Liczydło dydaktyczne 1 szt.   

13 Zestaw miar 1 

zestaw 

  

14 Zestawy przyrządów do mierzenia 

jednostek i objętości: 

1 

zestaw 

  

15 Zestawy magnetyczne do 

prezentacji m.in. pól wielokątów i 

twierdzenia Pitagorasa 

1 

zestaw 

  

16 Zestawy do nauki ułamków 1 

zestaw 

  

17 Suwak matematyczny dziesiątkowy 

do nauki systemu pozycyjnego 

1 szt.   

18 Zestawy PUS 10 

zestawó

w 

  

19 Lornetka 21 szt.   

20 Teleskop 2 szt.   

21 Mikroskop z kamerą USB 10 szt.   

22 

 

Termometr laboratoryjny 2 szt.   

23 

 

Waga elektroniczna od 600 gramów 

do 5 kg 

1 szt.   

24 Waga szalkowa metalowa + 

odważniki 

1 szt.   

25 Kompas 21 szt.   

26 Zestaw skał i minerałów 1   



 
 

zestaw 

27 Przenośny zestaw do badania wody 1 

zestaw 

  

28 Mapa fizyczna – Świat 1 szt.   

29 

 

Mapa fizyczna – Europa 1 szt.   

30 Mapa - krajobrazy świata 1 szt.   

31 Mapa - ochrona przyrody w Polsce 1 szt.   

32 Plansza wskaźników biologicznych 1 szt.   

33 Plansza obrazująca zmysły 

człowieka 

1 szt.   

34 Plansza profili glebowych 1 szt.   

35 Plansza obiegu wody w przyrodzie 1 szt.   

36 Przewodniki – zestaw 1 

zestaw 

  

37 Stolik przyrodniczy 1 szt.   

38 Zestaw preparatów biologiczny 100 

sztuk 

1 

zestaw 

  

39 Serce człowieka. Model 

demonstracyjny 

1 szt.   

40 Bryły porównawcze. Pojemniki do 

pomiaru objętości 

1 szt.   

41 Słomki konstrukcyjne. Zestaw 1000 

szt: 

1 

zestaw 

  

42 Szkielet-żaba 1 szt.   

43 Szkielet-szczur 1 szt.   

44 Szkielet-gołąb 1 szt.   

45 Atlasy 1 szt.   

46 Stojak do ekspozycji map i plansz 

regulowany 

2 szt.   

47 Stojak do przechowywania map i 

plansz 

2 szt.   

48 Zestaw klocków magnetycznych 2 

zestawy 

  

49 Chusta animacyjna 1 szt.   

50 Piłka do zabaw kooperacyjnych 10 szt.   

51 Gra koordynacyjna 1 szt.   

52 Siatka do gier zespołowych 1 szt.   

53 Pomoc edukacyjna - niekończąca 

się gąsienica 

1 szt.   

54 Pomoc edukacyjne - ścieżka 

sensoryczna 

1 szt.   

55 Kolorowe poduchy emocje 1 

zestaw 

  

56 Piłeczki z buźkami 1   



 
 

zestaw 

57 Gra odkrycia 1 szt.   

58 Karty pracy sposoby na złość 1 szt.   

59 Kalejdoskop emocji Junior - gra 

edukacyjna 

1 szt.   

60 Góra uczuć Gra terapeutyczno-

edukacyjna 

1 

zestaw 

  

61 Emocje - nazywam, rozumiem, 

wyrażam. Terapeutyczna gra 

planszowa 

1 szt.   

62 Komplet pacynek-emocje 1 

zestaw 

  

63 Drewniane stemple Emocje 1   

64 Wyrazy twarzy 1   

65 Sensoryczne klocki  5   

66 Piaskownica 1   

67 Dysk sensoryczny 2   

68 Hamak kropla 1   

69 Piasek kinetyczny 1   

70 Poduszki okrągłe 10 szt 1   

71 Zestaw klocków JollyHeap 2   

72 Clics Junior 40 budowli 2   

73 Tuby dźwiękowe 1   

74 Klocki dotykowe 1   

75 Zestawy konstrukcyjne 3   

76 Klocki okienne do wypełniania 1   

77 Mini park do balansowania (praca z 

dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w przestrzeni 

otwartej) 

1   

 

 

1. Okres gwarancji na dostarczone pomoce naukowe / dydaktyczne (obowiązek 

wskazania łącznego okresu na wszystkie pozycje):………………… 

2. Czas realizacji zamówienia  (w dniach roboczych od podpisania 

umowy)……………………… 

3. Termin płatności do: ……………. dni od dnia dokonania dostawy.  

 

 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



 
 

……………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

OŚWIADCZENIA: 

 
  
1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty jest: 

  - Załącznik nr 2 tj. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

        - Załącznik nr 1 a, tj. Formularz Specyfikacji Oferowanego Sprzętu.  

        - Pełnomocnictwo  (jeśli dotyczy).  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do 

niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

3. Oświadczam, że załączony do zapytania wzór umowy – Załącznik nr 3 jest przeze mnie 

zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy 

na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

4. Oświadczam, iż jako wykonawca posiadam/y potencjał i kwalifikacje niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy.  

5. Oświadczam, iż wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

składania ofert. 

6. Oświadczam, że wiążące jest wskazana przez wykonawcę łączna cena brutto. W 

przypadku niezgodności/ rozbieżności sum wszystkich pozycji ze wskazaną ceną łączną 

brutto dotyczącą całej dostawy pierwszeństwo ma cena brutto wskazana za realizację 

całej dostawy i ta uważana jest za wiążącą.  
 
 
 

Miejscowość............................, dnia.................................... 
 
 
 

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

(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy  
lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 


