
 

Oferta - wzór       - załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

 

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

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

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

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

 Zamawiający: 

Gmina Kroczyce 

 42-425 Kroczyce 

 ul. Batalionów Chłopskich 29 

  

  

 

OFERTA  

 

na dostawę i montaż mebli do nowego oddziału przedszkolnego w ramach projektu pn.: 

„Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat” 

 

Znak sprawy: UG-V.271.1.00009.2016 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej w dniu 

22.07.2016r., dotyczące udziału w postępowaniu ofertowym, którego przedmiotem jest 

udzielenie zamówienia na dostawę i montaż mebli do nowego oddziału przedszkolnego 

w ramach projektu pn.: „Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat”, oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu w cenie: 

…………………………………...……/brutto/ 

słownie: ............................................................................................................................/brutto/  

Cena określona powyżej zawiera podatek VAT w wysokości…….%. 

 

Kryteria Odpowiedź Wykonawcy 

Gwarancja (24 miesięcy i więcej – 2  pkt.; powyżej 12, a mniej niż 

24 miesiące – 1 pkt.; 12 miesięcy i mniej – 0 pkt.) 

 

………………………..* 

Meble posiadają dodatkowe aplikacje, np. w postaci nadruków czy 

aplikacji z płyt MDF  (posiadają aplikacje – 1 pkt., brak aplikacji – 0 

pkt.) 

          Tak/Nie** 

Termin realizacji ( realizacja do 2 tygodni – 6 pkt.; realizacja do 3 

tygodni – 3 pkt.; realizacja powyżej 3 tygodni – 0 pkt.) 

 

…………………………* 

Koncepcja zagospodarowania sali przedszkolnej zaoferowanymi 

przedmiotami 

 Dołączono do oferty/ 

Nie dołączono do oferty** 

 

 

*należy uzupełnić 

** niepotrzebne skreślić 

 



 

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 europejskich i zostały dopuszczone do użytku dla dzieci przedszkolnych,  
3. Zdobyłem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty, 

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

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

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

 

Zestawienie zaoferowanego asortymentu: 

 
Lp. Rodzaj przedmiotu ilość Opis przedmiotu Zdjęcie 

1 2 3 4 5 

1 Szafki z szufladami lub 

zamkniętymi półkami –z  

min. 24 szufladami lub 

zamykanymi półeczkami 

 

   

2 Szafki na prace    

3 Otwarta szafka z trzema 

półkami regulowanymi  

 

   

4 Szafka zamykana z 

dwoma drzwiami  

 

   

5 Szafa zamknięta na 

materiały dydaktyczne dla 

nauczyciela  

 

.   

6 Biurko dla nauczyciela z 

jedną szufladą zamykaną 

na zamek i jedną szafką 

zamykaną na zamek  

 

   

7 Krzesło nieobrotowe dla 

nauczyciela z 

tapicerowanym 

siedzeniem oraz oparciem 

 

   

8 Regał ekspozycyjny 

otwarty do 

przechowywania zabawek 

   



 

lub książek np. w 

kształcie gruszki lub 

jabłka  

 

9 Stoliki przedszkolne  

6-osobowe prostokątne  

 

   

10 Regulowane krzesełka 

przedszkolnych 

 

   

11 Łóżeczka przedszkolne  

 

   

12 Dywan wykładzinowy 

wzory dziecięce  

   

13 Szafki do szatni  

6-osobowe 

 

   

14 Półeczki na 15 

kubeczków i ręczniczki 

 

   

15 

 

Dodatkowy asortyment* 

 

 

   

*pozycję nr 15 wypełnić tylko w przypadku zaoferowania dodatkowego asortymentu; 

w razie potrzeby dodać wiersze 

 

 

 

Dane Wykonawcy:  

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

REGON ………………………………. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

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

numer telefonu:………………………………………….  

Numer faksu:……………………………………………. 

Adres email:…………………………………………….. 

 

....................................... dnia................. 2016 rok 

 

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

/podpis i pieczęć upoważnionego 

przedstawiciela 


