
 

Oferta część 1- wzór      załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

 

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

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

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

................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 Zamawiający: 

Gmina Kroczyce 

 42-425 Kroczyce 

 ul. Batalionów Chłopskich 29 

  

  

 

OFERTA  

 

W ramach części I na dostawę i montaż mebli do sal żłobkowych i szatni dla dzieci do 

nowopowstałej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Zadanie realizowane jest w ramach 

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”  

 

Znak sprawy: UG-V.271.1.00017.2020 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej w dniu 

25.06.2020r. dotyczące udziału w postępowaniu ofertowym, którego przedmiotem jest 

udzielenie zamówienia na dostawę i montaż mebli do sal żłobkowych i szatni dla dzieci, 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu 

oraz zgodnie z warunkami umowy 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. Wszystkie zaoferowane przedmioty posiadają odpowiednie certyfikaty, atesty oraz 

spełniają wymogi norm polskich i europejskich i zostały dopuszczone do użytku dla 

dzieci,  

3. Zdobyłem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty, 

4. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia z uwzględnieniem 
przygotowania i opracowania, druku, dostawy oraz montażu przedmiotu 
zamówienia. 

5. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

6. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 



 

7. 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. 
 

 

Zestawienie zaoferowanego asortymentu: 

 
Lp. Rodzaj przedmiotu ilość Zgodność zaoferowanego produktu z 

opisem przedmiotu zamówienia 

Określenie  

równoważności (jeśli 

dotyczy)
3
 

1 2 3 4 5 

1 
Stolik prostokątny 3 szt. TAK/NIE* 

 

2 

Krzesełka do stolika 18 szt. TAK/NIE* 

 

3 

Łóżeczko 

niemowlęce 
8 szt. TAK/NIE* 

 

4 

Materac do łóżeczka 

niemowlęcego 
8 szt. TAK/NIE* 

 

5 
Łóżeczko 

przedszkolne 
12 szt. TAK/NIE* 

 

6 
Materac do łóżeczka 

przedszkolnego 
12 szt. TAK/NIE* 

 

7 

Fotel typu "uszak" 2 szt. TAK/NIE* 

 

8 
Szafka z 

umywalką/wanienką 
1 szt. TAK/NIE* 

 

                                                 
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). 

3
 W przypadku zaproponowania przez oferenta produktu równoważnego należy uzasadnić, iż oferowany asortyment będzie o takich 

samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych 



 

9 
Szafka przewijak z 

szufladami 
1 szt. TAK/NIE* 

 

10 
Materac do 

przewijania 
1 szt. TAK/NIE* 

 

11 Szafka wisząca na 

pieluchy bez 

drzwiczek 

1 szt. TAK/NIE* 

 

12 
Szafka z minimum 

2 drzwiczkami 
2 szt. TAK/NIE* 

 

13 
Szafka otwarta z 

minimum 3 półkami 
2 szt. TAK/NIE* 

 

14 
Szafka otwarta z 

minimum 6 półkami 
2 szt. TAK/NIE* 

 

15 Szafki do szatni    6 - 

osobowe 
3 szt. TAK/NIE* 

 

16 
Szafka na leżaki i 

pościel 
1 szt. TAK/NIE* 

 

17 Półka na minimum 

12 nocników 
1 szt. TAK/NIE* 

 

18 
Biblioteczka 1 szt. TAK/NIE* 

 

*Niepotrzebne skreślić 

Dane Wykonawcy:  

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

REGON ………………………………. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

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

numer telefonu:………………………………………….  

Numer faksu:……………………………………………. 

Adres email:…………………………………………….. 

 

....................................... dnia................. 2020 rok 

 

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

/podpis i pieczęć upoważnionego 

przedstawiciela 


