
 

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.: „Wiedza moją 
potęgą!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Znak sprawy: UG-V.271.1.00017.2018 
 
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.: 
„Wiedza moją potęgą”, 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…….%. 

 

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 Model do rysowania mapy 
poziomicowej 

1 szt. Model z tworzywa sztucznego w kształcie transparentnego pudełka, którego 
dno zostało "wypiętrzone" przybierając postać repliki góry wulkanicznej. W 
skład zestawu powinny wchodzić co najmniej: nakładana pokrywa, marker 
oraz naklejana linijka. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

2 Zestaw badawczy Astronomia w 
praktyce (gnomon) 

1 szt. Zestaw gnomonów przeznaczony do celów edukacyjnych. Ten zestaw 
badawczy ma umożliwić samodzielne wyznaczenie np. południk lokalny, 
linię północ-południe czy położenie obserwatora. Zestaw powinien zawierać 
co najmniej  komplet 3 gnomonów wykonanych z drewna o wyoblonych 
krawędziach oraz szczegółowy opis  doświadczeń wraz z przykładami. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

3 Stacja pogody dydaktyczna- 
drewniana typu „Domek” 

1 szt. Stacja pogody drewniana do ustawienia na powietrzu, na wolnej 
przestrzeni, i przeznaczona do prowadzenia stałych obserwacji pogody. 
Zestaw powinien zawierać  wmontowane wewnątrz co najmniej takie 
przyrządy pomiarowe jak: termometr min.-max, higrometr i barometr. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

4 Deszczomierz (do wbijania) 1 szt. Miernik deszczu umożliwiający dokładne kontrolowanie ilości opadów 
atmosferycznych 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

5 Termometr zaokienny 1 szt. Klasyczny termometr zaokienny o tradycyjnym rurkowym kształcie i 
dwukolorowej skali, który  umożliwi pomiar temperatury w zakresie co 
najmniej od -50°C do +50°C 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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



 

…………………………………… 
 

6 Anemometr 1 szt. Elektroniczny, wiatrakowy miernik przepływu powietrza, dokonujący 
pomiarów w różnych jednostkach: m/s, km/h oraz w stopach na minutę 
(ft/min), węzłach i milach na godzinę. Ponadto powinien dokonywać 
pomiaru temperatury powietrza (w stopniach C lub F), wyświetlacz LCD.  

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

7 Pomoc uczniowska do określania 
kierunku wiatru 

1 szt. Przyrząd łopatkowy z zaznaczonymi symbolami kierunków stron świata. 
Wykonany z tworzywa sztucznego. Może być trzymany w ręku lub 
umocowany na stałe. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

8 Stacja pogody przenośna z rączką 1 szt. Kompaktowa stacja pogody dla młodszych z wyjmowanymi przyrządami 
(min. 3 różnymi). Wykonana z trwałego, kolorowego. Wyjmowane 
przyrządy to min.: termometr (stopnie Celsjusza i Fahrenheita), barometr, 
higrometr. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

9 Taśma miernicza 20m 1 szt. Taśma terenowa długości 20 metrów, wysuwana z okrągłej, plastikowej 
obudowy. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

10 Lornetka 7-21x40 z zoomem 1 szt. Lornetka przeznaczona szczególnie do obserwacji przyrodniczo-
ornitologicznych, w tym także poruszających się zwierząt (ptaki, większe 
ssaki itp.). Wyposażona w funkcję "zoom", czyli płynną zmianę 
powiększenia (od 7-21x) 

TAK/NIE* 
 Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 
 

11 Kompas zamykany  5 szt. Kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. 
Średnica > 5 cm 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

produktu (jeśli jest inny niż w kolumnie nr 



 

4): 
…………………………………… 

 
12 Mapa ścienna Polski ”Ochrona 

przyrody” 160/120 
1 szt. Szkolna mapa ścienna na planszy laminowanej folią strukturalną o 

podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane 
półwałki z zawieszeniem sznurkowym. Wymiary 160 cm na 120 cm  
Mapa powinna prezentować najważniejsze formy ochrony przyrody w 
Polsce na tle sieci ECONET. Na mapie powinny być zaznaczone co najmniej: 
parki narodowe, parki krajobrazowe, ostoje wodno-błotne objęte konwencją 
Ramsarską oraz rezerwaty biosfery wpisane na światową listę UNESCO. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

13 „Rośliny i zwierzęta- Spotkania z 
przyrodą”, wyd. Multico, 
wyd.2015r. 

2 kpl. Komplet dwóch przewodników do rozpoznawania popularnych rodzimych 
zwierząt, roślin zielnych, drzew i krzewów. Opisuje ponad 700 gatunków 
roślin rodzimych na barwnych fotografiach, wiadomości botaniczne i 
ciekawostki o roślinach oraz ponad 900 gatunków zwierząt, opisy, 
ciekawostki i fakty o życiu zwierząt w ich naturalnym środowisku. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

14 Walizka Eko-badacza do 
obserwacji oraz badań 

2 zest. Zestaw umożliwiający przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów 
kolorystycznych określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, 
amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie 
kwasowości gleby. Powinien zawierać instrukcję z opisem metodyki 
przeprowadzania badań i wskazówkami. 

Walizka powinna Zawierć co najmniej: Notatnik, Płyn Helliga, Strzykawka 5 
ml, Strzykawka 10 ml, Bibuły osuszające, Lupa powiększająca x 5, Probówka 
okrągło denna, Stojak plastikowy do probówek, Łyżeczka do poboru próbek 
gleby, Płytka kwasomierza Helliga, Trzy łyżeczki do poboru odczynników 
sypkich, Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami, Zalaminowane 
skale barwne do odczytywania wyników, 15-cie plastikowych buteleczek z 
mianowanymi roztworami wskaźników, Siateczka do usunięcia 
zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

15 Zestaw do badania powietrza w 
walizce terenowej 

1 szt. Zestaw przenośny do badania powietrza atmosferycznego wraz z 
opracowanymi doświadczeniami oraz niezbędnym sprzętem laboratoryjny i 
badawczy. Zestaw powinien zawierać co najmniej: Długopis 
laser/latarka; Fiolka PS 75 mm z korkiem 2 szt.; Gwóźdź długi 2 szt.; Linijka 
15 cm transparentna z lupą 1 szt.; Lupa plastikowa z 3 powiększeniami 2 
szt.; Łyżko-szpatułka 1 szt.; Matryca milimetrowa A4 3 szt.; Matryca 
milimetrowa A4 foliowana do powielania 1 szt.; Mikroskop ręczny 20x-40x 
podświetlany 1 szt.; Notatnik 1 szt.; Ołówek 1 szt.; Paski wskaźnikowe do 
oznaczania zawartości ozonu w powietrzu 1 szt.; Paski wskaźnikowe pH (0-
14) 4-polowe 1 szt.; Pipeta Pasteura 3 ml 4 szt.; Skala porostowa A4 
foliowana, dwustronna 1 szt.; Szalka Petriego, szklana, 60 mm 2 szt.; 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 



 

Szkiełko zegarkowe śr. 75 mm 3 szt.; Szpatułka dwustronna 
(płaska/zagięta) 1 szt.; Taśma samoprzylepna 1 szt.; Termometr min.-max z 
higrometrem 1 szt.; Woda destylowana 200 ml;  

16 Zestaw ekologiczny do badania 
wody 

1 szt. Zestaw naczyń i przyrządów umożliwiających  wykonanie łącznie ok. 500 
testów i określenia takich wskaźników jakości wody jak np.:  zawartość 
tlenu rozpuszczonego w wodzie, zasadowość, kwasowość, poziom 
dwutlenku węgla, twardość wody. Zestaw powinien zawierać m.in. 
wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodą i wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

17 Zestaw Filtrujemy-Oczyszczamy 1 szt. Zestaw do wielopoziomowego filtrowania i oczyszczania np. wody jak 
również symulowania wielostopniowego oczyszczania ścieków w 
oczyszczalniach różnego typu. W skład zestawu powinny wchodzić co 
najmniej: Statyw laboratoryjny (podstawa z prętem) – 1 sztuka, Uchwyt do 
lejków (4 -otworowy) do statywu – 2 sztuki, Butelka borokrzemianowa z 
nakrętką, około 200 ml – 2 sztuki, Zlewka miarowa wysoka, 
borokrzemianowa – 2 sztuki, Zlewka miarowa PP – 2 sztuki, Lejek 
plastikowy – 8 sztuk,• Sączki laboratoryjne (bibuła filtracyjna) 100 mm – 
100 sztuk, Nosidło plastikowe z rączką – 1 sztuka 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

18 Obieg wody w przyrodzie, model i 
symulator 

1 szt. Model z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, wyobrażający fragment 
naturalnego ukształtowania powierzchni Ziemi, w tym wysokie góry, i 
prezentujący "na żywo" obieg wody w przyrodzie. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

19 Paski wskaźnikowe pH (0-14), 
wielopunktowe – 100 szt. 

1 szt. Paski (papierki) wskaźnikowe, wielopunktowe, do oznaczania poziomu pH 
(czułość 1,0 pH) 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

20 Pakiet do oznaczania twardości 
ogólnej wody 

1 szt. Pakiet przeznaczony do oznaczania twardości ogólnej wody (metoda: 
miareczkowanie), umożliwia wykonanie 100 testów. Zakresy: 0,0..30,0 mg/l  
CaCO3, 0..300 mg/l (ppm) CaCO3. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

21 Gleba plus- zestaw doświadczalny 
z wyposażeniem laboratoryjnym i 
kartami pracy 

1 szt. Zestaw około 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego 
zajęcia (od teorii do wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia 
laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 



 

korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do 
gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną. 

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

…………………………………… 
 

22 Badam moje środowisko – testy 
wody i powietrza 

1 szt. Zestaw umożliwiający przeprowadzenie około 9 testów. Badając wodę 
można sprawdzić zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, stężenie 
chlorków i fosforanów, określimy też jej twardość i pH. Testy powietrza 
pozwalą okreslić stężenie cząsteczek zawieszonych, gęstość dymu, stężenie 
chemikaliów i dwutlenku węgla.  

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

23 Jak czysta jest woda (Zestaw 
czysta woda) 

1 szt. Zestaw powinien umożliwić przeprowadzić doświadczenie ukazujące efekty 
zanieczyszczenia wody. Przeprowadzenie eksperymentu polega na 
wykorzystaniu substancji i organizmów, które przyczyniają sie do 
zanieczyszczenia wody. 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

24 Miernik pH wody 1 szt. Zakres pomiarowy pH: 0,0 - 14,0 pH, Rozdzielczość pomiaru: 0,1 pH,  
Dokładność: ± 0,1 pH (20 °C); ± 0,2 pH,  Temperatura pracy: 0 - 50 °C,  
Wilgotność względna: <95 %,  Kompensacja temperatury cieczy (ATC),  
Kalibracja: ręczna, jednopunktowa 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego 

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

…………………………………… 
 

 
*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/ 


