FORMULARZ OFERTOWY
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Nazwa
Forma prawna
Numer REGON
Numer NIP

Gmina Pasym
wspólnoty samorządowa
510743670
7451841521

Dane teleadresowe Zamawiającego:
Adres do korespondencji
12-130 Pasym, ulica Rynek 8
E-mail
umig@pasym.pl
Tel.
896212970
Dane osoby odpowiedzialnej za zamówienia
Imię i Nazwisko
Tomasz Lachowicz
E-mail
przetargi@pasym.pl
Tel.
89 621 20 11 wew. 35
2. DANE OFERENTA
Nazwa
Adres
Tel./Fax
E-mail
Nr KRS (ew. nr CEIDG)
Nr REGON
3. OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostarczenie sprzętu, pomocy
dydaktycznych oraz innego wyposażenia dla Zespołu Szkół w Pasymiu z dnia 03.03.2017 w ramach
projektu:. Wyższa jakość edukacji w gminie Pasym o numerze RPWM.02.02.01-28-0129/16 realizowanego
w ramach: Oś Priorytetowa 2 „Kadry dla gospodarki“, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty
edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie, zgodnie z wszystkimi
warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, mając na względzie cel i charakter Projektu oraz
uwarunkowania związane z jego realizacją z funduszy UE.

Przedmiotowe zamówienie zobowiązuje się wykonać na następujących oferowanych przeze mnie
warunkach:
Nazwa sprzętu

Cena brutto za
jedną sztukę

Ilość sztuk

Apteczka z wyposażeniem

2

Atlas grzybów

1

Atlas przyrodniczy

30

Atlasy

15

Balony

1

Barwniki spożywcze – zestaw

1

Bibuła laboratoryjna (opakowanie100szt)

1

Ciężarki (zestaw 6 sztuk)

15

Ciśnieniomierz

3

Domino

1

Dziecko a integracja sensoryczna

1

EduSensus pakiet II Dysleksja
EduSensus. Wspomaganie rozwoju - pakiet I i
pakiet II
G Sprężynka „slinky” (kolorowa sprężynka zabawka)
Gliceryna (500ml)

1
5
2

Głuchy telefon – zestaw interaktywny

1

GPS

5

Igła magnetyczna

15

Izolowane przewody (komplet 10sztuk)

10

Klocki Lego Mindstorm

10

Kompas

15

Kwas solny 34-36%
Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze
w terapii pedagogicznej
Laptop dla nauczyciela
Listwa zasilająca (przedłużacz) 5 gniazdek z
uziemieniem – 2m
Lusterko wklęsło-wypukłe (zestaw 10 sztuk)

1

Łyżki laboratoryjne

25

Magnesy do tablicy (komplet 60szt)

5

Mapa ścienna Europy: ogólnogeograficzna
Maszyna elektrostatyczna lub generator van
de Graffa
Metoda Weroniki Sherborne w terapii i
wspomaganiu rozwoju dziecka
Mikroskop – wersja zasilana z sieci

1

Mikroskop z podłączeniem do komputera

1

1
1
5
2

1
1
15

Cena brutto ogółem

Mikroskopy optyczne (szkolne,
stereoskopowe)
mikroskopy terenowe

12
5

Model skóry człowieka

2

Model szkieletu człowieka

1

Modele serca (1 na 3 osoby)

7

Moździerze

7

Oporniki (zestaw 10 sztuk)
Oprogramowanie Edusensus Matematyka
"MatŚwiat”
Oś liczbowa

10

Pakiet-z czego zbudowana jest Ziemia

1

Pastuera dla nauczyciela

50

Piasek modelowy

1

Piasek modelowy

1

Pipety miarowe

50

Pipety Pasteura (komplet 500szt)

1

Plansza etapów rozwoju człowieka

1

Plansza profili glebowych

1

Preparaty mikroskopowe

2

Probówki (zestaw 10szt)

10

Proste klucze do oznaczania roślin

5

Pryzmat (zestaw 7 sztuk)

3

Przewodnik - Las

5

Przewodnik do rozpoznawania drzew

5

Przewodnik do rozpoznawania grzybów

2

Przewodnik do rozpoznawania gwiazd

2

Przewodnik do rozpoznawania owadów

2

Przewodnik do rozpoznawania ptaków

2

Przewodnik drzew

2

Przewodnik rośliny i zwierzęta

5

Przewodniki roślin i zwierząt

5

Rękawiczki lateksowe (opakowanie 100szt)

1

Rzutnik multimedialny
Samochodzik – zabawka z napędem
elektrycznym o zasilaniu bateryjnym
Sączki laboratoryjne (opakowanie 100szt)

1

Siarczan miedzi 500g
Siłomierze o różnym zakresie np. od 1 N do
50 N (zestaw 6 sztuk)
Słomki do napojów

1

Statyw bez wyposażenia

12

Stetoskop

5

1
1

15
1
5
1

Stoper

5

Strzykawka

1

Strzykawka

1

Strzykawka

1

suwmiarka analogowa
Szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki
dla nauczyciela
Szkiełka podstawkowe (zestaw 50szt)

5

Szkiełka przykrywkowe (zestaw 100szt)

5

Tablica multimedialna

2

Tace laboratoryjne

10

Taśma miernicze

5

Taśma miernicza dł. 30m

15

Teleskop
Waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1g
(do 1kg)
Waga szalkowa metalowa + odważniki

1

Węgiel aktywny

1

Wodorotlenek sodu

1

wskaźniki uniwersalny
Wzory i obrazki. Zeszyty ćwiczeń, program
rozwijający percepcję wzrokową. Poziom
średni, podstawowy, wyższy
Zestaw magnesów (zestaw 28 sztuk)
Zestaw do mieszania kolorów wraz z
barwnikami
Zestaw do 100 doświadczeń

1

Zestaw do 160 doświadczeń

1

Zestaw do 50 doświadczeń

1

Zestaw do badania powietrza

1

Zestaw do tworzenia kryształów

2

Zestaw do tworzenia wybuchów wulkanu
Zestaw doświadczalny z wyposażeniem
laboratoryjnym i kartami pracy do badania
gleby
Zestaw kształtów

1

Zestaw narzędzi badawczych

1

Zestaw odczynników i chemikaliów
Zestaw plansz – warstwy lasów w różnych
strefach klimatycznych (zestaw - 10 plansz)
Zestaw podstawowych obwodów
elektrycznych z przewodami i łącznikami
baterii (Zestaw - 15 szt.)
Zestaw preparatów biologicznych

1

1
10

2
5

1
2
1
1

1
1

1
15
1

Zestaw preparatów mikroskopowychbezkręgowce (zestaw 5szt.)
Zestaw preparatów mikroskopowych-co żyje
w kropli wody. (zestaw 10szt)
Zestaw preparatów mikroskopowychpreparaty zoologiczne (zestaw 30szt)
Zestaw preparatów mikroskopowych-rośliny
jadalne (zestaw 5szt)
Zestaw preparatów mikroskopowych-skrzydła
owadów (zestaw 5szt)
Zestaw preparatów mikroskopowych-tkanki
człowieka (zestaw 25szt)
Zestaw preparatów mikroskopowych-tkanki
ssaków (zestaw 5sz)
Zestaw preparatów mikroskopowych-tkanki
człowieka zmienione chorobowo (zestaw
10szt)
Zestaw pudełek do obserwacji okazów

2
1
1
2
2
1
2
1
5

Zestaw skał i minerałów

3

Zlewki

50

Zlewki (komplet) 37 różnej wielkości

1

Żarówka
Żarówki z oprawką przystosowane do
napięcia kilku woltów (zestaw 2 sztuki)
Żyłka do nawlekania

100
50
1

CZĘŚĆ I
*Niepotrzebne skreślić
A.
Cena brutto
B.

Słownie cena brutto łącznie

C.

Dodatkowa gwarancja
Kryterium
6 miesięcy ponad gwarancję
producenta -10 pkt
12 miesięcy ponad gwarancję
producenta – 15 pkt
18 miesięcy ponad gwarancję
producenta – 20 pkt
* właściwą odpowiedź proszę zakreślić

Deklaracja oferenta*
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

CZĘŚĆ II
*Niepotrzebne skreślić
A.
Cena brutto
B.

Słownie cena brutto łącznie

C.

Dodatkowa gwarancja
Kryterium
6 miesięcy ponad gwarancję
producenta -10 pkt
12 miesięcy ponad gwarancję
producenta – 15 pkt
18 miesięcy ponad gwarancję
producenta – 20 pkt

Deklaracja oferenta*
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

* właściwą odpowiedź proszę zakreślić

4. OŚWIADCZENIA OFERENTA
Działając w imieniu wskazanego wyżej (w punkcie 2.) Oferenta, jako osoba upoważniona do złożenia
niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod
rygorem odpowiedzialności prawnej, że:








Spełniam warunki udziału w wyżej wymienionym zamówieniu,
Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą
realizację zamówienia,
Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie
zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo.
a) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
c) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

e) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa.
5. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
Przedkładam następujące dokumenty (oryginalne lub poświadczone za zgodność przez osobę
uprawnioną):
OPIS DOKUMNETU

Krótki opis (nazwa) i liczba załączników (kart)

Zapytanie ofertowe
(parafowane przez Oferenta)

Parafowane zapytanie ofertowe, ___ k.

Odpis z KRS (ew. zaświadczenie CEIDG)

Odpis z ______, k. ____.

Niniejsza oferta jest ważna w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

Miejscowość i data

/podpis i imienna pieczęć oferenta lub
upoważnionego przedstawiciela oferenta
z załączonym pełnomocnictwem/
/pozostałe strony oferty i załączniki dodatkowo
parafowane/

