
 

Oferta - wzór       - załącznik nr 1 do ogłoszenia 
 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 Zamawiający: 

Gmina Kroczyce 
 42-425 Kroczyce 
 ul. Batalionów Chłopskich 29 
 

OFERTA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa 
materiałów dydaktycznych- etap I w ramach realizacji projektu pn.: „Odkrywam 
sekrety nauki!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Znak sprawy: UG-V.271.1.00016.2018 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej w dniu 19.11.2018 
r., dotyczące udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem 
jest: Dostawa materiałów dydaktycznych – etap I w ramach realizacji projektu pn.: 
„Odkrywam sekrety nauki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach 
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu  
w cenie: …………………………………...……/brutto/ 
słownie: ............................................................................................................................/brutto/  
Cena określona powyżej zawiera podatek VAT w wysokości…….%. 

Termin realizacji: ………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji 
zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 

2. Zdobyłem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty, 
3. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

                                                 
1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

2 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 np. przez jego wykreślenie). 



 

Zestawienie zaoferowanego asortymentu: 
Lp. Rodzaj przedmiotu  Ilość Minimalne wymagania Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu 

wymagań, określonych w kolumnie 4:  
Zaoferowany produkt spełnia wymagania 

określone przez Zamawiającego  
1 2 3 4 5 

1 Stoisko do sklepu do zabawy dla 
dzieci zabawa w sklep 
 

1 szt. Drewniany regał ze skrzyniami zawierający około 200 szt. drewnianych 
zabawek (produktów spożywczych). W skład zestawu powinny 
wchodzić takie zabawki/produkty spożywcze jak: 
Jogurty, Zielona Cebulka, Mleko, Banany, Wiśnie, Steki, Cebula, Połówki 
Pomidora, Udka z Kurczaka, Kiwi, Gruszki, Bajgle, Butelki Koktajlu, 
Tosty, Marchewki, Truskawki, Bakłażany, Ryby, Kiełbasy, Cytryny, 
Pieczarki, Dynie, Papryki, Filety Rybne, Jabłka, Arbuzy,  Czosnek, Salami, 
Kolby Kukurydzy, Kiście Winogron. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

2 Kasa edukacyjna 1 szt. Gra /zabawka, której szczególnymi rekwizytami są imitacje monet i 
banknotów. W trakcie gry pionki graczy przemieszczają się po planszy. 
W zależności od ich położenia, gracze "kupują" towary, których obrazki 
wraz z ceną umieszczone są na każmy polu planszy. Gracze w swojej 
kolejce odliczają z kasy właściwa ilość pieniędzy, kupują towar, a 
sprzedający musi poprawnie odliczyć i wydać resztę. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

3 Drewniana kasa fiskalna  z 
kalkulatorem 

1 szt. Kasa wykonana z drewna, ale powinna zawierać elektroniczny 
kalkulator,  wysuwaną szufladkę z przodu oraz  obok kalkulatora rolka z 
papierem do zapisywania cen (z możliwością wymiany rolki). 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

4 Metalowa waga szalkowa 1 szt. Metalowa waga z tradycyjnymi szalkami i odważnikami TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

5 Klocki konstrukcyjne typu Clics  
Rollerbox 25w1  

1 szt. Zestaw klocków konstrukcyjnych w skład, którego wchodzić będą 
minimum 628 szt. klocków, 122 szt. akcesoriów, arkusz z naklejkami 
oraz kolorowa instrukcja budowy 

 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

 
6 Klocki konstrukcyjne dla 

dziewczynek typu Clics rollerbox 
Glitter 15 w 1 

1 szt. Zestaw klocków konstrukcyjnych brokatowych (dla dziewczynek) w 
skład, którego wchodzić będą minimum 676 szt. klocki brokatem i 
połyskiem, 124 szt. akcesoria (piramidki, osie, kółka , złączki itp. ), 1 
arkusz naklejek oraz instrukcja budowy 15 konstrukcji 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

7 Klocki typu LEGO Classic Duże 2  szt. Klasyczny zestaw klocków typu LEGO CLASSIC składający się z minimum TAK/NIE* 



 

pudełko 790 elementów różnokolorowych klocków umożliwiających 
konstruowanie dowolnych budowli. 

Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 
(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 

…………………………………… 
 

8 Klocki typu marioinex MINI 
WAFLE KONSTRUKTOR  

1 szt. Zestaw klocków konstrukcyjnych typu mini wafle, składający się z 
minimum 500 elementów o wymiarach około 3,5 cm x 3,5 cm x 0,5 cm 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

9 Klocki typu marioinex MINI 
WAFLE KONSTRUKTOR – zestaw 
edukacyjny z kartami zabaw 

1 szt. Zestaw klocków konstrukcyjnych typu mini wafle, składający się z 
minimum 500 elementów o wymiarach około 3,5 cm x 3,5 cm x 0,5 cm 
oraz karty zabaw o wzrastającym poziomie trudności  

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

10 Klocki budowlane typu cegły 
marioinex 

2 szt. Zestaw klocków budowlanych typu cegły składający się z minimum 33 
elementów w trzech różnych rozmiarach: ok. 15,5 cm x 15,5 cm x 9,5 cm; 
31 cm x 15,5 cm x 9,5 cm oraz 31 cm x 15,5 cm x 8 cm. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

 
11 Klocki konstrukcyjne typu 

Morphun 12 Robotów 

 

1 szt. komplet powinien  umożliwić wybudowanie 12 rodzajów robotów i 
składać się z minimum 465 elementów. Do zestawu powinna być 
załączona instrukcja na dużych arkuszach (co najmniej format A3). 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

12 Gra typu Działania matematyczne - 
Montessori 

1 szt. Gra wykorzystująca do nauki matematyki metodę Montessori. Gra 
składa się z niewielkich tabliczek, które należy układać we właściwych 
miejscach. Wymiar pojedynczego elementu to około  2,5 x 4,5 x 0,5 cm 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

13 Domino drewniane dla dzieci 1 szt. Domino wykonane z drewna na każdym elemencie dziecięce obrazki 
zachęcające do zabawy. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

14 Domino matematyczne Dzielenie 
+ Mnożenie 

2 zest. Gra domino składająca się z 5 różnych zestawów rozdzielonych 
kolorami, umożliwiająca grę jednocześnie 25 uczniom. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

15 Mikroskop biologiczny typu Delta 
Optical BioLight 300 

8 szt. Minimalne parametry: głowica monokularowa obracana o 360° , 
pochylona pod kątem 45°; obiektywy ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x; 
okular szerokopolowy ze szklaną optyką: WF10x; zakres powiększeń w 
skompletowaniu standardowym 40x - 400x; trójgniazdowy rewolwer 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 



 

obiektywowy; oświetlenie górne (odbite) i dolne (przechodzące) LED z 
regulacją jasności; stolik przedmiotowy o wymiarach 90 x 90 mm z 
mechanizmem krzyżowym z uchwytem do mocowania preparatu, 
pokrętła do przesuwu poziomego. 

…………………………………… 

16 Lupa powiększająca 10x 8 szt. Lupa powiększająca 10 x o średnicy około 5 cm. TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

17 Lupa powiększająca 5x 8 szt. Lupa powiększająca 5x o średnicy około 7,5 cm TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

18 Szkiełka mikroskopowe 
podstawowe 

100 szt. (1 szt. 
rozumiana jako 
jedno szkiełko) 

szkiełka podstawowe mikroskopowe czyste o wymiarach około 76 x 26 
x 1 mm 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

19 Szkiełka mikroskopowe 
nakrywkowe 

200 szt. (1 szt. 
rozumiana jako 
jedno szkiełko) 

Szkiełka nakrywkowe o wymiarach około: 22 x 22 mm i grubość: 0.13-
0.17 mm 

 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

20 Zestaw preparacyjny  8 zestawów Zestaw narzędzi preparacyjnych do przygotowania preparatów 
mikroskopowych oraz pobierania próbek. 

Komplet powinien zawierać takie akcesoria jak: igła preparacyjna 
(czarny plastikowy uchwyt, chromowana stalowa igła) - 1 szt; stalowa 
pęseta zakończona ostro (ok. 13 cm, stal nierdzewna) - 1 szt; stalowe 
nożyczki sekcyjne zakończone ostro (ok. 11 cm) - 1 szt;  stalowy skalpel 
(uchwyt do montażu ostrzy) - 1 szt; ostrza skalpela (do montażu w 
uchwycie skalpela) - 2 szt; plastikowa pipeta Pasteura o pojemności 1 
cm³ - 1 szt; plastikowa okrągłodenna probówka z korkiem - 1 szt. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

 

21 Zestaw szkła laboratoryjnego 1 zestaw Zestaw szkła laboratoryjnego do prowadzenia ćwiczeń i doświadczeń w 
szkolnej pracowni chemicznej. Zestaw składa się powinien z 40 pozycji 
takich jak:  
Biureta z kranem prostym - 10 ml - 1 szt. 
Chłodnica Liebiga - 400 mm - 1 szt. 
Cylinder wielomiarowy - 100 ml - 1 szt. 
Cylinder wielomiarowy - 250 ml - 1 szt. 
Kolba destylacyjna Englera - 150 ml - 1 szt. 
 Kolba kulista - 100 ml - 1 szt. 
 Kolba płaskodenna - 200 ml - 2 szt. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

 



 

 Kolba stożkowa Erlenmayera - 200 ml - 2 szt. 
Krystalizator z wylewem - 90 ml - 3 szt. 
Kształtki rurkowe (różne) - fi 6 mm - 16 szt. 
 Lejek szklany - fi 50mm - 1 szt. 
 Lejek szklany - fi 80mm - 1 szt. 
 Pipeta wielomiarowa - 5 ml - 1 szt. 
 Pipeta wielomiarowa - 10 ml - 1 szt. 
Pręcik laboratoryjny (bagietka) - 300 mm - 6 szt. 
Probówka z wywiniętym brzegiem - fi 16 mm - 25 szt. 
 Szalka Petriego - fi 60 mm  2 szt. 
 Szkiełko zegarkowe - fi 60 mm - 4 szt. 
 Termometr zakres pomiarowy do 150*C - 1 szt. 
Wkraplacz z gumką - 3 szt. 
 Zlewka - 150 ml - 3 szt. 
Zlewka - 250 ml - 2 szt. 
Zlewka - 400 ml - 1 szt. 
 Łyżeczka z łopatką - 150 mm - 2 szt. 
Moździerz porcelanowy - 96 ml - 1 szt. 
Tłuczek porcelanowy - 150 mm - 1 szt. 
Tygiel porcelanowy - 45×54 mm - 2 szt. 
 Parownica porcelanowa - 160 ml - 2 szt. 
Nożyczki -1 szt. 
 Pinceta -1 szt. 
 Szczypce metalowe nierdz. - 300 mm - 2 szt. 
Stojak do probówek (20 gniazd) - 1 szt. 
Zaciskacz sprężynowy Mohra - 3 szt. 
 Tryskawka polietylenowa  250 ml - 1 szt. 
 Gruszka gumowa - 1 szt. 
Wężyki gumowe-połączeniowe (3-średnice) - 50 cm - 3 szt. 
Korki (gumowe, korkowe) zestaw - 15 szt. 
Łapy drewniane do probówek - 3 szt. 
Szczotki do mycia probówek i zlewek - 2 szt. 
Łyżeczka metalowa do spalań - 2 szt. 

22 Podstawowy zestaw odczynników 
chemicznych dla szkoły 
podstawowej 

 

1 zestaw Podstawowy zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w 
szkołach. W skład zestawu powinny wchodzić następujące odczynniki:  
Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml  
Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml  
Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml   
Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g  
Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g  
Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g  
Azotan(V)srebra 5 g  
Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90 st. C) 250 ml  
Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca 10 arkuszy  

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 
…………………………………… 

 



 

Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy 0,1%) 100 ml   
Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml  
Chlorek potasu 100 g  
Chlorek sodu 250 g  
Chlorek wapnia 100 g  
Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml 
Cyna (metal-granulki) 50 g  
Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml   
Glin (metal-pył) 25 g  
Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g  
Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml  
Kwas solny (ok.36%, kwas solny) 250 ml  
Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml  
Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml  
Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml  
Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml  
Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 250 ml  
Kwas stearynowy (stearyna) 50 g  
Magnez (metal-wiórki) 25 g  
Magnez (metal-proszek) 100 g  
Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g  
Miedź (metal- drut) 50 g  
Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml  
Octan etylu 100 ml  
Octan ołowiu(II) 25 g  
Octan sodu bezwodny 50 g  
Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g  
Parafina rafinowana (granulki) 50 g  
Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-12)  100 szt.  
Sączki jakościowe (średnica 11 cm) 100 szt.  
Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g  
Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g  
Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g  
Siarka (mielona) 250 g  
Sód (metaliczny, zanurzony w nafcie) 10 g  
Tlenek magnezu 50 g 
Tlenek miedzi(II) 50 g 
Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g 
Tlenek żelaza(III) 50 g 
Węglan potasu bezwodny 100 g 
Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g 
Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g 
Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g 
Wodorotlenek potasu (zasada potasowa) 100 g 



 

Wodorotlenek sodu (zasada sodowa) 250 g 
Wodorotlenek wapnia 250 g 
Żelazo (metal- proszek) 100  
Cynk-granulki 50 g 
Lakmus (wskaźnik) 1g 
Karbid (węglik wapnia) 200g 

 
*Niewłaściwe wykreślić 

 



 

Dane Wykonawcy:  

NIP....................................................... 

REGON ………………………………. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

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

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

numer telefonu:………………………………………….  

Numer faksu:……………………………………………. 

Adres email:…………………………………………….. 

 

....................................... dnia................. 2018 rok 

 

       
 
 
    ………..……………………………………………….. 
    /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/ 


