ZAŁĄCZNIK NR 2
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Osoba do kontaktu, telefon, e-mail

……….………….……………………
Miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
Do:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego
ul. Mazurska 6,
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe 1/2019, dotyczące dostawy wyposażenia pracowni
przedmiotowych oraz specjalistycznych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im.
Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju w ramach projektu „Poprawa efektywności
kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AC/18,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu
zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za
cenę:
L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

1

Rodzaj wyposażenia1
Część A – Dostawa
wyposażenia pracowni
matematycznej
Część B – Dostawa
wyposażenia pracowni edukacji
wczesnoszkolnej
Część C – Dostawa
wyposażenia pracowni
przyrodniczo-turystycznej
Część D – Dostawa
wyposażenia pracowni
szachowej
Część F – Dostawa
wyposażenia sali
logopedycznej

Ilość

Jednostka
miary

1

zestaw

1

zestaw

1

zestaw

1

zestaw

1

zestaw

Uzupełnić część, której formularz ofertowy dotyczy.

Wartość
netto

Podatek
VAT

Wartość
brutto

6.
7.
8.
9.

10.

Część G – Dostawa
wyposażenia sali
psychologicznej
Część H – Dostawa
wyposażenia sali SI
Część I – Dostawa wyposażenia
sali arteterapii
Część J – Dostawa wyposażenia
sali korekcyjnokompensacyjnej
Część K – Dostawa
wyposażenia pracowni j.
angielskiego

1

zestaw

1

zestaw

1

zestaw

1

zestaw

1

zestaw

Całkowity koszt/cena oferty brutto: …………………………..............................,
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..
Miejscowość i data

………………………………………………..
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają
wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu
realizacji zamówienia.

………………………………………………..
Miejscowość i data

………………………………………………..
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

