
 

Oferta - wzór            załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

 

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

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

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

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

 Zamawiający: 

Gmina Kroczyce 

 42-425 Kroczyce 

 ul. Batalionów Chłopskich 29 

  

  

 

OFERTA  

 

Na dostawę sprzętu RTV i AGD 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.271.1.00014.2020 

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 sprzętu RTV i AGD, 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…….%. tj.: …………….zł 

 

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 (jeśli 

dotyczy) oraz spełniają wymogi norm polskich i europejskich i zostały dopuszczone 

do użytku,  

3. Zdobyłem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty, 

4. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia z uwzględnieniem 
przygotowania i  dostawy 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 

                                                 
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). 



 

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 Kuchenka 

mikrofalowa 

1 szt. wolnostojąca                                           TAK/NIE* 

mocy od 900 do 1000W                            TAK/NIE*  

Moc grilla od 1200 do 1450W                TAK/NIE* 

funkcje podgrzewania i rozmrażania.     TAK/NIE* 

Pojemność od 20 do 25 litrów;               TAK/NIE* 

średnica talerza od 30 do 35 cm.             TAK/NIE* 

Wymiary orientacyjne:  

59,6 x 38,9 x 34,3 (+/- 10 cm).               TAK/NIE* 

 

2 Okap ścienny 

90 cm 

1 szt. Okap ścienny 90 cm                               TAK/NIE* 

minimalna moc 65W,                              TAK/NIE* 

minimum 3 stopniowa regulacja wentylacji,                                                                                                                                                                                                         

TAK/NIE* 

 minimalna wydajność 350 m3/h,           TAK/NIE* 

oświetlenie LED,                                    TAK/NIE* 

zasilanie 220-240V.                                   TAK/NIE* 

Wymiary orientacyjne:   

(SxG) 90x50cm (+/-5cm),                      TAK/NIE* 

 

3 Lodówko-

zamrażarka 

2 szt. Lodówka wolnostojąca                           TAK/NIE* 

 

zamrażalnik u dołu                                  TAK/NIE* 

 

pojemność chłodziarki od 255 do 260 litrów                                        

TAK/NIE* 
pojemność zamrażarki od 95 do 105 litrów                                                

TAK/NIE* 

 

                                                 
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 



 

 

klasa energetyczna A+++                          TAK/NIE* 

 

hałas nie większy niż 40 dB.                   TAK/NIE* 

 

wysokość do 205cm.                              TAK/NIE* 

 

szuflady na owoce i warzywa                 TAK/NIE* 

 

stelaż na butelki.                                     TAK/NIE* 

4 Zmywarka 

gastronomiczna 

do naczyń i 

szkła z 

wyparzaniem  

1 szt. zmywarka gastronomiczna do naczyń i szkła                                          

TAK/NIE* 

funkcją wyparzania                                    TAK/NIE* 

obudowa wykonana ze stali nierdzewnej                               

TAK/NIE* 

minimum 3 cykle; najkrótszy cykl nie dłuższy niż 

60" a najdłuższy nie dłuższy niż 180".                   

     TAK/NIE* 

zużycie wody na 1 cykl mycia: 1,8l-2,5 l.                                         

TAK/NIE* 

napięcie (V): 400V,                                TAK/NIE* 

wymiary kosza 50x50cm.                       TAK/NIE* 

dozownik płynu myjącego                      TAK/NIE* 

dozownik płynu nabłyszczającego          TAK/NIE* 

pompę odpływu                                          TAK/NIE* 

maksymalna wysokość mytego naczynia nie 

mniejsza niż 365mm.                                 TAK/NIE* 

wymiary 55x60x82cm (+/-5cm).            TAK/NIE* 

 

5 Czajnik 

elektryczny 

1 szt. Czajnik elektryczny wykonany ze stali 

nierdzewnej                                                TAK/NIE* 

 

pojemność od 1,7-2 litrów                        TAK/NIE* 

 

moc około 2200W                                     TAK/NIE* 

 

automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody                    

TAK/NIE* 
 

bezpiecznik termiczny                            TAK/NIE* 

 

 



 

płaska grzałka płytowa                            TAK/NIE* 

6 Podgrzewacz 

do butelek 

2 szt. Dopasowany do każdego rodzaju butelek                                     

TAK/NIE* 
 

 umożliwiający podgrzewanie pokarmów w 

butelkach oraz słoiczkach                         TAK/NIE* 

 

funkcje stopniowego rozmrażania pokarmu                                  

TAK/NIE* 
 

funkcja utrzymania temperatury pokarmu                                  

TAK/NIE* 
 

możliwość wyparzania butelek, smoczków itp.                      
TAK/NIE* 

 

wyposażony w elektroniczny wyświetlacz.                          
TAK/NIE* 

 

7 Waga 

kuchenna do 5 

kg 

1 szt. Waga kuchenna do 5 kg                          TAK/NIE* 

 

elektroniczny wyświetlacz                      TAK/NIE* 

 

możliwość ważenia wszystkich produktów 

suchych i płynnych oraz potraw.            TAK/NIE* 

 

dokładność pomiaru do 1g                      TAK/NIE* 

 

funkcja tary                                            TAK/NIE* 

 

zasilana na baterie                                  TAK/NIE* 

 

8 Blender 

kielichowy 

1 szt. Pojemności kielicha minimum 1,5l         TAK/NIE* 

 

kielich szklany                                            TAK/NIE* 

 

moc min.500W                                           TAK/NIE* 

 

wyposażony w funkcję mielenia i rozdrabniania                          

TAK/NIE* 
 

ostrza ze stali nierdzewnej                        TAK/NIE* 

 

miarka w pokrywie kielicha                      TAK/NIE* 

 

nóżki antypoślizgowe                             TAK/NIE* 

 

9 Krajalnica 1 szt. Krajalnica do wędlin, serów i chleba      TAK/NIE* 

 

nóż wykonany ze stali nierdzewnej         TAK/NIE* 

 

minimalna moc 100W                               TAK/NIE* 

 

minimalny zakres krojenia 0-17mm        TAK/NIE* 

 



 

 

nóżki antypoślizgowe                                TAK/NIE* 

 

zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem                                          
TAK/NIE* 

10 Maszynka do 

mięsa z 

przystawkami 

1 szt. Posiadająca trzy rodzaje sitek                  TAK/NIE* 

 

przystawka do wiórek                             TAK/NIE* 

 

przystawka do przecierania                     TAK/NIE* 

 

moc elektryczna min. 500W                   TAK/NIE* 

 

11 Blender 

wielofunkcyjny 

1 szt. Blender wielofunkcyjny                         TAK/NIE* 

 

funkcja miksowania                                   TAK/NIE* 

 

funkcja rozdrabniania (siekanie)             TAK/NIE* 

 

funkcja ubijania piany                               TAK/NIE* 

 

końcówki wymienne                                  TAK/NIE* 

 

moc od 500 do 600W                              TAK/NIE* 

 

12 Robot 

kuchenny z 

misą 

1 szt. Mocy od 400-700W                                   TAK/NIE* 

 

misa obrotowa                                         TAK/NIE* 

 

pojemności misy 3-5 l                               TAK/NIE* 

 

funkcje podstawowe: ugniatanie, mieszanie i 

ubijanie                                                        TAK/NIE* 

 

13 Pralka 

automatyczna 

1 szt. Pralka automatyczna wolnostojąca         TAK/NIE* 

 

ładowanie z przodu                                    TAK/NIE* 

 

pojemność min. 9 do12kg                         TAK/NIE* 

 

maksymalna prędkość wirowania min. 1400 

obr/min                                                         TAK/NIE* 

 

czas prania szybkiego max. 40 minut     TAK/NIE* 

 

Klasa energetyczna A+++                         TAK/NIE* 

 

Blokada rodzicielska                                  TAK/NIE* 

 

poziom hałasu: - pranie max. 54dB - wirowanie 

max. 73dB                                                   TAK/NIE* 

 

sterowanie elektroniczne                           TAK/NIE* 

 



 

 

możliwość prania w niskiej temp.           TAK/NIE* 

 

funkcja automatycznego doboru wody do 

załadunku                                                    TAK/NIE* 

 

Wymiary orientacyjne: (GxSxW) 65x60x85cm 

(+/-10cm)                                                TAK/NIE* 

14 Suszarka do 

prania  

1 szt. Wielkości załadunku 8-9 kg                    TAK/NIE* 

poziom hałasu mniejszy lub równy 66 dB                                             

TAK/NIE* 

klasa energetyczna minimum A++          TAK/NIE* 

sterowanie elektryczne                              TAK/NIE* 

zabezpieczenie przed dziećmi                  TAK/NIE* 

z regulacją poziomu suszenia                   TAK/NIE* 

cykl szybkiego suszenia nie przekraczający 90 

minut                                                            TAK/NIE* 

posiadająca funkcje tzw. „bez zagnieceń”, by 

suszone tkaniny nie wymagały prasowania            

TAK/NIE* 

sposób załadunku: z przodu.                   TAK/NIE* 

Wymiary orientacyjne: (GxSxW) 61x60x85cm 

(+/-5cm);                                                TAK/NIE* 

 

15 Odkurzacz bez 

workowy 

1 szt. Moc 900-1000W                                       TAK/NIE* 

 

typ odkurzacza –podłogowy                     TAK/NIE* 

 

pojemność zbiornika 1,5 -2 l                    TAK/NIE* 

 

długość przewodu 5-6 m                           TAK/NIE* 

 

waga 4,5-6 kg                                          TAK/NIE* 

 

16 Mop parowy 1 szt. Mocy 1200-1600W                                    TAK/NIE* 

 

pojemność zbiornika min. 0,5 litra          TAK/NIE* 

 

rodzaj zasilania-sieciowe                          TAK/NIE* 

 

waga- 2,5-3,5 kg                                         TAK/NIE* 

 

długość przewodu [m] 5-6                      TAK/NIE* 

 



 

17 Wolnostojąca 

suszarka na 

pranie 

1 szt. pozioma suszarka                                    TAK/NIE* 

rozkładane/rozsuwane ramiona                TAK/NIE* 

liczba ramion: 2                                          TAK/NIE* 

możliwość powieszenia około 20 metrów prania     

                                                                      TAK/NIE*  

Orientacyjne wymiary po rozłożeniu ramion: 

90x60x175 (+/-15cm)                             TAK/NIE* 

 

18 Suszarka do 

włosów 

hotelowa/basen

owa 

2 szt. Suszarka basenowa na ścianę                   TAK/NIE* 

 

włączana i wyłączana automatycznie po 

wyjęciu/zawieszeniu                                  TAK/NIE* 

 

moc min.1000W                                      TAK/NIE* 

 

zasilana 220-240V                                      TAK/NIE* 

 

19 Żelazko 1 szt. Moc nie mniejsza niż 2600W                   TAK/NIE* 

wbudowana wytwornica pary                   TAK/NIE* 

 

wytwarzanie pary min. 60g/min               TAK/NIE* 

 

pojemność zbiornika nie mniejsza niż 350ml       
                                                                      TAK/NIE* 
 

system antywapienny                                 TAK/NIE* 

 

blokada kapania                                      TAK/NIE* 

 

systemem automatycznego wyłączania żelazka  

                                                                      TAK/NIE*    
 

nieprzywieralna stopa żelazka                TAK/NIE* 

 

możliwość pionowego wyrzutu pary (prasowanie 

w pionie)                                                 TAK/NIE* 

 

20 Deska do 

prasowania 

1 szt. Składana                                                      TAK/NIE* 

wtyczka na żelazko oraz antenkę podtrzymującą 

kabel                                                             TAK/NIE* 

pokrowiec odbijający ciepło i parę.         TAK/NIE* 

orientacyjne wymiary po rozłożeniu 130x44cm 

(+/-10cm)                                                TAK/NIE* 

wysokość 97cm (+/-5cm)                        TAK/NIE* 

 



 

21 Laptop z 

oprogramowan

iem 

2 szt. Procesor Intel Core i5/AMD Ryzen 5     TAK/NIE* 

Pamięć 8 GB RAM                                    TAK/NIE* 

Dysk SSD min. 512 GB                            TAK/NIE* 

Przekątna ekranu 14-15,6"                        TAK/NIE* 

Łączność: Wi-Fi oraz moduł Bluetooth              

                                                                      TAK/NIE* 

Bateria 3- komorowa,3400-3500 mAh   TAK/NIE* 

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft 

Windows 10 Home PL                            TAK/NIE* 

USB 3.1                                                       TAK/NIE* 

 

HDMI                                                           TAK/NIE* 

 

czytnik kart pamięci                                   TAK/NIE* 

 

wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe             

                                                                      TAK/NIE* 
 

DC-in (wejście zasilania)                          TAK/NIE* 

 

Klawiatura Qwerty                                     TAK/NIE* 

 

Gwarancja producenta min. 24 m-ce.    TAK/NIE* 

 

Oprogramowanie MS Office licencja wieczysta.  
                                                                TAK/NIE* 

 

22 Mysz 

komputerowa 

2 szt. Interfejs USB                                              TAK/NIE* 

 

Ilość przycisków 3                                     TAK/NIE* 

 

rolka przewijania                                     TAK/NIE* 

 

23 Telefon 

stacjonarny 

2 szt. Telefon stacjonarny                                    TAK/NIE* 

 

współpracująca linia telefoniczna  analogowa 
                                                               TAK/NIE*  
 

wbudowana książka telefoniczna  50-80 wpisów 
                                                                   TAK/NIE* 
 

typ wyświetlacza: alfanumeryczny, podświetlany, 

czarno-biały                                                 TAK/NIE* 

 

Akumulator 2 x NiMH AAA.                 TAK/NIE* 

 



 

24 Wielofunkcyjn

a wieża stereo 

1 szt. Odtwarzacz CD                                          TAK/NIE* 

 

czytnik USB                                                TAK/NIE* 

 

bluetooth                                                 TAK/NIE* 

 

pilot do zdalnego sterowania                    TAK/NIE* 

 

gniazdo AUX IN                                        TAK/NIE* 

 

gniazdo słuchawkowe                             TAK/NIE* 

 

przyłącza głośników                               TAK/NIE* 

 

25 Telewizor 

Smart TV 50” 

1 szt. Telewizor 50"                                         TAK/NIE* 

  

4K Ultra HD                                           TAK/NIE* 

 

funckja WI-FI                                         TAK/NIE* 

 

funkcja DLNA                                        TAK/NIE* 

 

Bluetooth                                                 TAK/NIE* 

 

nagrywanie na USB                                TAK/NIE* 

 

Smart TV                                                TAK/NIE* 

 

matrycy LED                                          TAK/NIE* 

 

rozdzielczość około 3840 x 2160 px       TAK/NIE* 

 

Złącza: HDMI, USB.                              TAK/NIE* 

 

26 Drukarka 

laserowa 

monochromaty

czna 

1 szt. Format druku A4                                       TAK/NIE* 

pamięć podręczna 32 MB                         TAK/NIE* 

automatyczny druk dwustronny               TAK/NIE* 

prędkość druku 25-30 stron na minutę    TAK/NIE* 

interfejs – USB                                           TAK/NIE* 

niski poziom hałasu.                                  TAK/NIE* 

orientacyjne wymiary  35,8 x 35,8 x 24,1 cm (+/- 

5 cm).                                                      TAK/NIE* 

 

27 Urządzenie 

wielofunkcyjne 

kolorowe 

1 szt. Drukarka, skaner i kopiarka w jednym. TAK/NIE* 

łączność USB, Wi-Fi                                 TAK/NIE* 

technologia druku atramentowa, kolorowa                                        

 



 

TAK/NIE* 

format A4.                                               TAK/NIE* 

Prędkość druku - czerń [str/min] -7.       TAK/NIE* 

Prędkość druku w kolorze:4-5 str./min.  TAK/NIE* 

Orientacyjne wymiary (szer. X gł. X wys.): 445 × 

367 × 128 mm (+/- 50 mm).                   TAK/NIE* 

28 Laminator z 

zestawem folii 

1 szt. Przeznaczony do laminowania dokumentów w 

formacie A3 i mniejszym                        TAK/NIE* 

technologia laminowania: na gorąco i na zimno                                              

TAK/NIE* 

maksymalna grubość folii:60-130 mik    TAK/NIE* 

czas nagrzewania około: 1,5-2 minut.    TAK/NIE* 

orientacyjne wymiary: 462 mm x 151,6 mm x 

66,5 mm (+/-50 mm).                              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 


