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Numer oznak, : ZS Nr 1 – 2140/1/2018  

       Załącznik nr 7 do SIWZ  
 

FORMULARZ OFERTOWY  

 
Ja/my niżej podpisani: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

Adres*:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kraj*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REGON*:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tel.*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fax*……………………………………………………………i adres e-mail*………………………………………………………………… 

 

Wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem**, małym przedsiębiorstwem**, średnim przedsiębiorstwem** - 
TAK/NIE** 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  „Dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu 
Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim”- 6 części,  

współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 
Kształcenie ogólne, Projekt: „Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe na rynku pracy”, Nr 
identyfikacyjny: RPLU.12.02.00-06-0035/17 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ), 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptujemy 
wszystkie warunki w niej zawarte. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: ……………………………………………………………zł brutto 

(słownie) …………………………………………………………………….. zgodnie z przedstawionym poniżej formularzem 
cenowym (wypełnia Wykonawca odpowiednio dla wybranej części): 
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Część 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK 

 

Nr części Przedmiot dostawy Ilość 
sztuk 

Cena jedn. 
netto 

Wartość netto 
(kol.3 x4) 

Stawka 
VAT (%) 

Wartość brutto 
(kol.5+7) 

1 2 3 4 5 6 8 

  Ruter   

 
   1     

Zasilacz UPS   1     

Laptop dla ucznia 
40 

    

Laptop dla nauczyciela 
   1 

    

Urządzenie  
wielofunkcyjne 

   3 
 

    

Zestaw interaktywny         
( Tablica interaktywna z 
projektorem i uchwytem 
montażowym ) 

 

3 
zestawy 

    

Wizualizer 
   1 
 

    

Wózek - szafa na 
laptopy: 
  

2     

Część 1 

Cena brutto za realizacje zamówienia (suma wierszy w kolumnie 8)  
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Część 2 – Dostawa pomocy dydaktycznych – pracownia biologiczna 

Lp Nazwa  Szczegółowy opis Jedn Ilość Cena 

JednNe

tto 

Wartoś

ć Netto 

Stawka 

VAT 

(%) 

Kwota 

VAT 

Wartość 

brutto 

.1        2            3 . 4    5    6   7  8  9      10 

 1. Płyn Lugola 2x40g  g 80         

 2. Sudan III LUB Sudan 

IV 100 

1x100 ml ml 100       

 3. Woda 

zdemineralizowana 

5 l 

3x5 litrów l 15         

 4. Podgrzewacz 

kuchenny 

elektryczny szt. 1           

 5. Fartuch 

laboratoryjny 

5x rozmiar M  i 5x rozmiar L szt. 10       

 6. Preparaty 

mikroskopowe 

zestaw 

 

(protisty, tkanki roślinne, 

tkanki zwierzęce, organy 

wegetatywne roślin,organy 

generatywne roślin, grzyby, 

bezkręgowce) 

kpl. 1          

 7. Waga laboratoryjna Waga elektroniczna, funkcja 

tary, dokładność 0,1g 

szt. 1          

 8. Skalpel, nożyczki 

zestaw 

10 x zestaw preparacyjny szt. 10        

 9. Szkiełka 

nakrywkowe 100 

2 x 100 szt. szt. 200      

10 Probówki z 

statywem 

5 kpl. kpl. 5          

11 Drewniany uchwyt 

do probówek 

5 szt. szt. 5          

12 Pipeta miarowa 3 x pipeta wielomiarowa 10 ml, 

szklana 

ml 30        

13 Pęseta długa 10 x pęseta 25 cm, zagięta szt. 10        

  Cena brutto za realizacje zamówienia (suma wierszy w kolumnie 10)  
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Część 3 – Dostaw a pomocy dydaktycznych - pracownia chemiczna  
 

Lp. Nazwa  Szczegółowy opis  Ilość 

szt. 

Cena 

jedn. 

Netto 

Wartość 

Netto 

Stawk

a VAT 

(%) 

Kwota 

VAT 

Wartość brutto 

1          2                3  4  5    6  7  8        9 

 1. Taca 

laboratoryjna 

Wielofunkcyjna wykonana z 

polipropylenu, wygodna do 

przeprowadzenia szkolnych 

doświadczeń chemicznych o 

wymiarach min. 45x35x7,5 

 3          

 2. Okulary 

ochronne (z 

atestem) 

Szczelne, chroniące oczy przed 

szkodliwym działaniem drobin 

substancji chemicznych 

2          

 3. Rękawiczki 

lateksowe 100 

Jednorazowe, uniwersalne 100      

 4. Lejek 

laboratoryjny 

Wykonany ze szkła boro 

krzemowego o średnicy 80mm 

3          

 5. Wskaźniki wskaźnik uniwersalny-papierki 

wskaźnikowe pozwalające 

oszacować pH roztworu 

1          

 6. Białka, 

albumina 

Białko w proszku 1          

 7. Szczotka 

laboratoryjna 

Mocna naturalna szczecina z 

ocynkowanym drucianym 

trzonkiem, fi-50mm, dł. min.250 

mm 

1          

 8. Płyn do mycia 

naczyń 

Pojemność 1 litr 1          

 9. Ręczniki 

papierowe 

Kolor biały, min. dwie warstwy, 1 

opakowanie -(4 rolki) 

1          

      Cena brutto za realizacje zamówienia (suma wierszy w kolumnie 9)  
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Część 4 – Dostaw a pomocy dydaktycznych - pracownia fizyczna  
Lp. Nazwa  Szczegółowy opis  Jedn. Ilość Cena 

jedn 

Netto 

Kwota 

Netto 

Stawk

a 

(%)Vat 

Kwota 

VAT 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Grzałka nurkowa o niewielkiej mocy  300 W  szt. 1        

 2. Wskaźnik 

laserowy 

zielony 30000 mW disco z kluczem 

zabezpieczającym 

szt. 2      

 3. Soczewki 

skupiające o 

różnych 

ogniskowych 

zestaw soczewek  o średnicy 50mm 

( 6 sztuk  w pudełku  wraz z 

uchwytem do montowania 

(ogniskowe soczewek wklęsłych: 

50mm,100mm;  ogniskowe 

soczewek skupiających: 

50mm,100mm,200mm,1000mm)     

kpl. 2         

 4. Statyw  (uchwyt)do mocowania soczewek 

skupiających o różnych 

ogniskowych       

szt. 2        

 5. Rurka szklana (lub z przeźroczystego tworzywa 

sztucznego) o długości 

kilkudziesięciu cm i średnicy 

kilkunastu mm z korkiem  

szt. 4      

 6. Termometr 

laboratoryjny 

zakres pomiarowy  od -10C do 

110C, długość całkowita 30cm, 

zastosowana ciecz  

termometryczna w kolorze 

czerwonym   

szt. 2      

 7. Waga 

laboratoryjna 

dydaktyczna, elektroniczna, 

dokładność  pomiaru 1g, zakres 1kg   

szt. 2      

 8. Taśma miernicza automatycznie zwijana, długość  

5m, dokładność  pomiaru 1mm    

szt. 2       

9.  

Stoper 

 

elektroniczny, wyświetla czas, 

godziny, minuty, sekundy oraz  dni i 

miesiące; sygnalizacja dźwiękowa, 

dokładność pomiaru:  0,001s    

szt. 2 
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10 

Miernik 

uniwersalny 

 służy do dokonywania pomiarów 

napięcia prądu przemiennego i 

stałego; posiada funkcje: 

amperomierz, omomierz, 

woltomierz         

 

szt. 

 

2 

     

11 Zasilacz o 

regulowanym 

napięciu 

wielozakresowy, regulacja napięcia 

na wyjściu 3V-12V  o ciągłym 

prądzie wyjściowym do 1A      

szt. 2          

12 Oporniki o 

różnym oporze 

:  zestaw oporników       szt. 2          

13 Przewody 

elektryczne 

 zestaw  10 kolorowych przewodów 

ze złączami krokodylkowymi, 

długość 36cm      

szt. 2          

14 Przezroczysty 

prostopadłościan   

Model z akrylu    szt. 2          

15 Małe akwarium   szklane z nóżkami  o wym. dł.40 

cm, szer. 10 cm, wys. 30 cm.     

szt. 2          

16 Magnesy o 

różnych 

kształtach 

: ( zestaw  magnesów ) - sztabkowy,   

walcowy,  podkowiasty ze zworą  (3 

różne),neodymowe       

 

zesta

w 

2          

17 Kamerton duży 2000Hz;  + dwa kamertony 

rezonacyjne 440Hz   z młotkiem   

szt. 2          

      Cena brutto za realizacje zamówienia (suma wierszy w kolumnie 10)      
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Część 5 – Dostawa pomocy dydaktycznych - pracownia geograficzna  
 

Lp. Nazwa  Szczegółowy opis  Ilość 

szt. 

Cena  

Jedn. 

Netto 

Wartoś

ć Netto 

Staw

ka 

VAT 

(%) 

Kwota 

VAT 

Wartość brutto 
 

1      2             3   4   5    6  7     8           9 

 1. Kompas okrągły z obrotową tarczą 

50mm Meteor 71014 

16          

 2. Atlas 

geograficzny 

Atlas geograficzny zawierać 

musi: ujęcie globalne 

przedstawione na mapach 

świata i przegląd regionalny 

prezentowany w ramach 

kontynentów. Opracowany 

dla Polski. Charakterystyka 

środowiska naturalnego, 

zagadnienia społeczne 

gospodarcze oparte na 

najnowszych danych 

statystycznych. 

16          

 3. Dwustronna 

mapa 

ogólnogeogr

aficzna 

świata  

z wersją ćwiczeniową skala 

1:19000000, 200x140 cm, 

mapa ścienna 

1            

 4. Świat. Mapa 

dwustronna 

fizyczno-polityczna 

1:25000000, 140x110 cm 

laminowana 

1                

 5. Mapa  

Świata 

geologia i tektonika mapa 

ścienna świata 150x200, 

skala 1:30000000  

1            

 6. Geograficzny 

atlas świata 

Multimedialny – zawiera 

treści z zakresu geografii 

fizycznej, społ.-gosp. Świata 

i Polski  

1           

 7. Parki 

narodowe 

interaktywny atlas i 

przewodnik po polskich 

parkach narodowych na 

płycie CD )  

1          

 8. Globus 

świata 

 podświetlany fizyczno-

polityczny śr. 30 cm, wys. 42 

cm 

2          



 

8 
 

 9. Globus 

indukcyjny  

Średnica 25 cm 1          

10 Mapa 

fizyczna 

Polski 

z elementami ekologii, 

200x150 cm, 1:440000 

1          

11 Mapa Polski 

1:800000 

mapa plastyczna 

(trójwymiarowa) 125x80cm 

1          

12 Mapa - 

degradacja 

środowiska 

na świecie 

degradacja środowiska na 

świecie, 166x98 cm 

1:21000000 j. polski  

 

1 

     

 

13 

Programy 

multimedial

ne 

-Ziemia we Wszechświecie, -

Budowa i ewolucja Ziemi 

 

1 

 

 

     

14 Skały i 

minerały 

20 próbek w drewnianym 

pudełku, próbki- 20 skał i 

minerałów, kpl. 

kpl. 

1 

         

15 Pen-drive  Elektroniczny  nośnik  

pamięci  16GB 

2          

16 Geografia. 

Mapy 

konturowe 

Zeszyt ćwiczeń -mapy 

konturowe Polski i Świata 

30      

Cena brutto za realizacje zamówienia (suma wierszy w kolumnie 9)  
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Część 6 – Dostawa pomocy dydaktycznych -  zakup podręczników 
 

Lp Nazwa  Szczegółowy opis  Jedn. Ilość  Cena 

jedn.  

Netto 

Wartość 

Neto 

Stawk

a  

VAT(

% 

Kwot

a  

VAT 

 

Wartość brutto 
 

1            2                3   4    5    6      7    8   9         10 

 GEOGRAFIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Teraz matura2018 

Vademecum-

geografia. 

 Zadania i arkusze 

maturalne służące 

podniesieniu 

kompetencji i 

umiejętności uczniów 

wyd. Nowa Era lub inne 

równoważne 

tematycznie. 

szt.    20      

 2. Teraz matura2018 

Vademecum-

geografia.  

Zadania i arkusze 

maturalne służące 

podniesieniu 

kompetencji i 

umiejętności uczniów 

wyd. Nowa Era lub inne 

równoważne 

tematycznie. 

szt.    20      

 3. Geografia-zeszyt 

ćwiczeń Polski i 

Świata 

 mapy konturowe, wyd. 

Demart  lub  inne 

równoważne. 

szt.    20      

  J. NIEMIECKI 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Repetytorium 

maturalne z języka 

niemieckiego. 

Podręczniki służące do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

poziom podstawowy. 

wyd. Pearson lub inne 

równoważne 

tematycznie. 

szt.      8       

 2. Repetytorium z 

gramatyki języka 

niemieckiego 

Podręczniki służące do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

szt.      8      
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Stanisław Bęza, wyd. 

PWN lub inne 

równoważne 

tematycznie. 

  J. ANGIELSKI 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Pre-

Intermediate   

 1. 

Global Pre-
Intermediate 
Książka ucznia + 
eWorkbook Pack 

ISBN: 

9780230033122 

Podręczniki /programy 

służące do podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

Lindsay Clandfield, 

Amanda Jeffries, Jackie 

McAvoy, Kate Pickering, 

Rebecca Robb Benne, 

wyd. Macmillan lub inne 

równoważne 

tematycznie.  

 

szt.     30      

Ready for First    

 

 

 2. 

Ready for First 3rd 

Edition Książka 

ucznia bez klucza + 

Macmillan Practice 

Online (+ audio) + 

eBook, ISBN: 

9781786327536                                         

  

Podręczniki/programy 

służące do podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

Roy Norris, wyd. 

Macmillan  lub inne 

równoważne 

tematycznie.                                         

szt.    30       

                                        

BIOLOGIA                                   
 

1. VADEMECUM  

MATURZYSTY. 

BIOLOGIA 

Podręcznik służący do 
podniesienia 
kompetencji i 
umiejętności uczniów, 
Autor: Pyłka-Gutowska 
Ewa. Liczba stron: 464 
wyd. Adamantan lub 
inne równoważne 
tematycznie.                                         

szt.    8      

2. BIOLOGIA. ZBIÓR 

ZADAŃ. MATURA 

2018. TOM 

1.POZIOM 

Zbiór zadań tom 1 

poziom rozszerzony 

 Opracowanie zbiorowe 

.Liczba stron: 476 

szt.    8      
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ROZSZERZONY wyd. Biomedica  lub inne 

równoważne 

tematycznie.                                         

3. TABLICE  

BIOLOGICZNE 

Podręcznik służący do 
podniesienia 
kompetencji i 
umiejętności uczniów 
Autor: Opracowanie 
zbiorowe. Liczba 
stron: 266 

 wyd. Podkowa lub inny 
równoważny 
tematycznie.                            

szt.    8      

4. MAŁE TABLICE. 

BIOLOGIA 

Podręcznik służący do 
podniesienia 
kompetencji i 
umiejętności uczniów 
Autor: Opracowanie 
zbiorowe. Liczba 
stron: 72 
wyd. Adamantan lub 
inne równoważne 
tematycznie.                                         

szt.    8      

5 MATURA  EDYCJA 

2018. BIOLOGIA. 

ZBIÓR ZADAŃ 

MATURALNYCH 

Zbiór zadań służący do 
podniesienia 
kompetencji i 
umiejętności uczniów 
Autor: Filipska 
Jadwiga, Jagiełło 
Małgorzata Liczba 
stron: 696, wyd. Omega 
lub inne równoważne 
tematycznie.                                       

szt.    8      

6 BIOLOGIA. ZBIÓR 

ZADAŃ. MATURA 

2018. TOM 2 

Zbiór zadań służący do 
podniesienia 
kompetencji i 
umiejętności uczniów 
Autor: Mieszkowicz 
Jacek, Ogiela 
Maksymilian, Bryś 
Maciej. Liczba stron: 434 
wyd.Biomedica lub inne 
równoważne 
tematycznie.                                         

szt.    8      

7 BIOLOGIA. 

TRENING PRZED 

MATURĄ. 

DOŚWIADCZENIA 

BIOLOGICZNE W 

ZADANIACH 

Podręcznik służący do 
podniesienia 
kompetencji i 
umiejętności uczniów 
Autor: Bukała Barbara 
Liczba stron: 296 wyd. 
Omega lub inne 
równoważne 
tematycznie.                             

szt.    8      
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8 Atlas anatomiczny 

dla LO 

Atlas anatomiczny, 

kolorowy służący do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów  

+ 3 plakaty, LITERAT  lub 

inny równoważny 

tematycznie   

szt.    8      

 FIZYKA        

1. Teraz Matura 2018, 

Fizyka, Vademecum 

z zadaniami 

Podręcznik służący do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

wyd.: Nowa Era lub inny 

równoważny 

tematycznie   

szt.    20      

2. Teraz matura 2018 

Fizyka, Zadania i 

arkusze maturalne 

Podręcznik służący do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

wyd.: Nowa Era lub inny 

równoważny 

tematycznie   

szt.    20      

3 Teraz matura 2018 

Fizyka, Tuż przed 

egzaminem 

Podręcznik służący do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

wyd.: Nowa Era lub inny 

równoważny 

tematycznie   

szt.    20      

 CHEMIA       

1. Matura 2018. 

Chemia. Zbiór 

zadań maturalnych. 

Zbiór zadań maturalnych 

służący do podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności 

uczniów,.Barbara Pac, 

wyd. Omega  lub inne 

równoważne 

tematycznie.                                         

szt.    8      

2. Chemia – Zbiór 

zadań wraz z 

odpowiedziami. 

tom 1 i 2 

Zbiór zadań służący do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

Dariusz Witowski, wyd. 

Nowa Matura  lub inne 

równoważne 

szt.    8      



 

13 
 

tematycznie.                                         

3. Chemia. Wybór 

testów 

Podręcznik służący do 

podniesienia 

kompetencji i  

umiejętności uczniów, 

Andrzej Persona, Wyd. 

Medyk lub inny 

równoważny 

tematycznie   

szt.    8      

4. Matura 2018. 

Chemia. Zbiór 

zadań maturalnych. 

Zbiór zadań maturalnych 

służący do podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów,. 

Barbara Pac, wyd. 

Omega   lub inny 

równoważny 

tematycznie.                                         

szt.    8      

5 Praca zbiorowa   

Chemia zbiór zadań 

.Matura 2018 tom 

1 

Zbiór zadań  służący do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

wyd. Biomedica lub inny 

równoważny 

tematycznie.                                         

szt.    8      

 MATEMATYKA   - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE 

1. Teraz matura 2018. 

Matematyka Zbiór 

zadań i zestawów 

maturalnych. 

Podręczniki służące do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

poziom podstawowy, 

wyd. Nowa Era  lub inne 

równoważne 

tematycznie.                                   

szt.    40      

2. Teraz Matura. 

Matematyka 

Arkusze maturalne  

Podręczniki służące do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

poziom podstawowy, 

wyd. Nowa Era  lub inne 

równoważne 

tematycznie.                                   

szt.    40      

3.  Matura z 

matematyki 2018 - 

poziom 

podstawowy i 

Podręczniki służące do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

Andrzej Kiełbasa, wyd. 

szt.    16      
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rozszerzony cz. I   2000 lub inne 

równoważne 

tematycznie.                                   

4. Matura z 

matematyki 2018 - 

poziom 

podstawowy i 

rozszerzony cz. II   

Podręczniki służące do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

Andrzej Kiełbasa, wyd. 

2000 lub inne 

równoważne 

tematycznie.                                   

szt.    16      

 

 

5. 

  

 

Matura z 

matematyki 2018  

poziom 

podstawowy cz. I   

 

 

Podręczniki służące do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

Andrzej Kiełbasa, wyd. 

Lubatka lub inne 

równoważne 

tematycznie.                                   

 

 

szt. 

   

 

 24 

     

6. Matura z 

matematyki 2018  

poziom 

podstawowy cz. II   

Podręczniki służące do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

Andrzej Kiełbasa, wyd. 

Lubatka   lub inne 

równoważne 

tematycznie.                                    

szt.    24      

    MATEMATYKA – ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Teraz matura 2018. 

Matematyka  Zbiór 

zadań i zestawów 

maturalnych 

Podręczniki służące do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

Poziom rozszerzony, 

wyd. Nowa Era   lub inne 

równoważne 

tematycznie.                                   

szt.    25      

2. Teraz Matura. 

Matematyka 

Arkusze maturalne 

 

Podręczniki służące do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

Poziom rozszerzony,  

wyd. Nowa Era   lub inne 

szt.    25      
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4. Wybór oferty prowadzi /nie prowadzi**  do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: / tzw. 

odwróconego VAT /Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego: 

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

 

5. Oświadczamy, że oferujemy okres gwarancji …….……miesięcy  (dot. części 1). 

 

6. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie ………………………dni. 

(UWAGA: termin dostawy liczony będzie od dnia podpisania umowy, maksymalny termin dostawy 

wymagany przez Zamawiającego wynosi 21 dni). 

 

7. OŚWIADCZAMY, że dostarczony w ramach realizacji zamówienia towar będzie zgodny ze specyfikacją 

techniczną stanowiącą załącznik 1-6 (odpowiednio dla części, której dotyczy). 

 

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ 

i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, 

 na warunkach w nich określonych. 

 

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

równoważne 

tematycznie.                                   

3. Matura z 

matematyki 2018  

poziom 

podstawowy i 

rozszerzony cz. I   

Podręczniki służące do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

Andrzej Kiełbasa, wyd. 

2000  lub inne 

równoważne 

tematycznie.                                   

szt.    25      

3. Matura z 

matematyki 2018  

poziom 

podstawowy i 

rozszerzony cz. II   

Podręczniki służące do 

podniesienia 

kompetencji i 

umiejętności uczniów, 

Andrzej Kiełbasa, wyd. 

2000  lub inne 

równoważne 

tematycznie.                                   

szt.    25      

Cena brutto za realizacje zamówienia (suma wierszy w kolumnie 10)  
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10.Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy** powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy(om)w zakresie:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
(opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę) 
 
 
 
 
 

następującym podmiotom ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    (nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów) 
 
 

11. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formacie elektronicznym: odpis z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
12. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  
 
1. ..................................................................  
2. .................................................................  
3. .......................................................... 
4. ........................................................... 
5. .......................................................... 
6............................................................ 
 
 
 
.............................., dn. .......................  
 
 

............................................................  
(podpis osoby (osób) uprawnionej(ych) 

                  do reprezentowania wykonawcy)  
 
  
 
Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 
i przedłożony wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę 
podpisującą ofertę. 
*w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy 
**niepotrzebne skreślić 

 


