
 

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 III) w ramach realizacji projektów pn.: „Wiedza 
moją potęgą!” oraz „Odkrywam sekrety nauki!”, współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Znak sprawy: UG-V.271.1.00010.2019 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej w dniu 
26.06.2019r. r., dotyczące udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego 
przedmiotem jest: Dostawa materiałów dydaktycznych (etap III) w ramach realizacji 
projektów pn.: „Wiedza moją potęgą” oraz „Odkrywam sekrety nauki!”, 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, oferujemy wykonanie 
przedmiotu zamówienia w ramach części I: Dostawa materiałów dydaktycznych 

w ramach projektu pn.: „Wiedza moją potęgą!”- 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 Komplet do nauki o prądzie 

elektrycznym 

1 szt. Rozbudowany zestaw pomocy naukowych do 

nauki o prądzie elektrycznym umożliwiający 

tworzenie układów, wywołujący i wielokrotnie 

powtarzający zjawiska fizyczne z 

zakresu magnetyzmu i elektryczności. 

Zestaw powinien umożliwiać wielokrotne 

powtarzanie doświadczeń oraz ich rozszerzanie 

lub modyfikowanie. 

Instrukcja powinna zawierać co najmniej 50 

różnych ćwiczeń, wspomagających tematy takie 

jak: 

 magnesy i pole magnetyczne, 

 opór elektryczny, 

 indukcja elektromagnetyczna, 

 elektroliza. 

 
 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

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

 

2 Zestaw do ćwiczeń 

uczniowskich z elektrostatyki 

1 szt. Zestaw zawierający pomoce 

dydaktyczne pomocne przy realizacji 

obowiązującego minimum programowego z 

elektrostatyki. Tematyka doświadczeń powinna 

obejmować następujące zagadnienia:  

 pojemność kondensatora; 

 elektryzowanie przez tarcie; 

 oddziaływanie ciał naelektryzowanych; 

 zjawisko indukcji elektrostatycznej;  

 doświadczenia z elektrometrem; 

 
 

TAK/NIE* 
Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 

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

 



 

Zestaw powinien zawierać:  

 płyta przewodząca; 

 płyta izolacyjna; 

 2 elektrometry w puszce; 

 statyw izolacyjny; 

 kondensator kulisty i stożkowy; 

 kulki próbne; 

 wahadło elektryczne; 

 elektrofor; 

 komplet lasek do elektryzowania. 

3 Tor powietrzny - komplet 1 szt. Zestaw pomocy dydaktycznych  przeznaczony 

do badania ruchu jednostajnego, jednostajnie 

przyśpieszonego, II Prawa Newtona, zderzeń 

sprężystych i niesprężystych, z wykorzystaniem 

elektronicznych czujników ruchu i licznika z 

możliwością podłączenia do komputera PC. 

W skład kompletu powinno wchodzić co 

najmniej: 

 tor powietrzny z podstawowym 

zestawem akcesoriów  

 dmuchawa elektryczna  

 dwie fotobramki o profilu „C”  

 dwa statywy do montażu fotobramek 

  licznik elektroniczny. 

 
 

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................. 2019 rok 

 

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


