
 

 

  

 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 
w postępowaniu SPG.261.1.2021 

 
 

                                  
 
Wykonawca: 
… 
… 
… 
(pełna nazwa/firma, adres) 
Regon: … 
NIP: … 

 
 
 
 

OFERTA CENOWA 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Szkołę Podstawową 
 w Górkach, numer referencyjny postępowania SPG.261.1.2021, nazwa: Zakup pomocy dydaktycznych wraz z 
wdrożeniem i szkoleniem w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” oświadczamy, że: 
 

1) Zapoznaliśmy się z punktem 13 zapytania ofertowego dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 
2) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119, 04.05.2016), dalej również RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
w niniejszym postępowaniu. 

3) Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, oraz uważamy się za 
związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4) Zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy. 
5) Potwierdzamy przyjęcie warunków płatności zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 
6) Spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 

 
Dane kontaktowe: 
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu: … 
Dane kontaktowe: 
tel. … 
email … 
adres do korespondencji: 
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1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zamówienia Zakup pomocy dydaktycznych wraz z wdrożeniem i 

szkoleniem w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” na następujących warunkach: 

1) Cena 
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 
Cena netto za całość przedmiotu zamówienia … PLN 
VAT … PLN/ … % 
Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia … PLN  

 
Przez cenę (koszt) zamówienia strony postępowania rozumieją łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący 
całkowite i maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w okresie obowiązywania umowy. 

 
KOSZTORYS OFERTOWY 

Dostawa artykułów biurowych 

A B C D E F G 

Lp. Element, asortyment Jedn. 
miary 

Ilość 
jednostek 

Cena jedn. 
netto [PLN] 

Stawka 
VAT 
[%] 

Wartość netto 
[PLN] 

G=D*E 

1 Drukarka 3D z akcesoriami 
Producent … 
Model/numer katalogowy … 

szt. 1    

2 Mikrokontroler  
Producent … 
Model/numer katalogowy … 

szt. 1    

3 Stacja lutownicza  
Producent … 
Model/numer katalogowy … 

szt. 1    

4 Statyw do aparatów i kamer 
Producent … 
Model/numer katalogowy… 

szt. 1    

5 Lampy światła ciągłego 
Producent … 
Model/numer katalogowy … 

szt. 2    

6 Aparat fotograficzny 
Producent … 
Model/numer katalogowy … 

szt. 1    

7 Gimbal 
Producent … 
Model/numer katalogowy … 

szt. 1    

8 Mikrofon pojemnościowy 
Producent … 
Model/numer katalogowy … 

szt. 2    

9 Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami 
Producent … 
Model/numer katalogowy… 

szt. 2    

10 Mikroport z akcesoriami (kompatybilny z aparatem) 
Producent … 
Model/numer katalogowy… 

szt. 4    

11 Przemysłowa apteczka pierwszej pomocy 
Producent … 
Model/numer katalogowy… 

szt. 2    

12 Przenośny mikroskop cyfrowy 
Producent … 
Model/numer katalogowy… 

szt. 2    

13 Zestaw mikrofonów bezprzewodowych 
Producent … 
Model/numer katalogowy… 
 

zestaw 1    

14 System nagłośnieniowy estradowy 
Producent … 
Model/numer katalogowy… 

zestaw 1    

15 Lodówka z zamrażarką 
Producent … 

szt. 1    



 

3 

 

Model/numer katalogowy… 

 
22 

 
Cena netto za całość przedmiotu zamówienia 

 

 
23 

 
Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia 

 

 
2) Termin gwarancji 
Oferowany termin gwarancji, w rozumieniu kryterium „termin gwarancji” ujętego w punkcie 1 zapytania ofertowego wynosi 
miesięcy …   (wartość minimalna miesięcy 36, maksymalna wartość punktowana 48 miesięcy) 

 
2. Inne uwagi wykonawcy 

… 
 
UWAGA: Jeśli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wykonawca 
zobowiązany jest w treści oferty (poniżej) poinformować o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
 

 
… (miejscowość), dnia … r. 
 

……………………………………………………………………………… 
Podpis osoby lub osób upoważnionych do  

reprezentacji wykonawcy 


