
 
 

 

Załącznik nr 1. 

FORMULARZ OFERTOWY 

(Miejscowość, data)  ...............................................  

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

(pieczęć wykonawcy, nazwa wykonawcy) 

Zamawiający: 

GMINA NOWY ŻMIGRÓD 

ul. Mickiewicza 2,  

38-230 Nowy Żmigród 

O F E R T A 

Nazwa i siedziba Wykonawcy:  ................................................................................................................  

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

Telefon:  ............................. ,     E-mail:  ....................................  , NIP:  ................................................  

REGON:  ...............................................  

Nawiązując do skierowanego do nas zapytania ofertowego w sprawie realizacji zadania pod 

nazwą "Doposażenie Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie – pomoce edukacyjne” 

składamy ofertę zgodną z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym: 

1. Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia:  ...........................................  słownie:   

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

2. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:  ..............................................  słownie: 

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

 



 
 

Lp. nazwa  
jednostk
a miary 

ilość 
cena 

jednostkow
a 

wartość 

1 Stoliki prostokątne z regulowaną wysokością szt 13     

2 Krzesełka przedszkole do sal szt 125     

3 Stoliki do jadalni szt 21     

4 Krzesełka do jadalni szt 125     

5 Szafki do kącików przyrody szt 5     

6 Biblioteczka szt 5     

7 Kuchenka szt 5     

8 Warsztat szt 5     

9 łóżeczka przedszkolne szt 20     

10 Pościel szt 20     

11 Szafy na łóżeczka i pościel kpl 1     

12 wózek na łóżeczka szt 1     

13 Zabawka samochody, traktory szt 15     

14 Zabawka wywrotka szt 15     

15 Zabawka ciężarówka szt 15     

16 Stacja meteorologiczna szt 1     

17 Mapa Polski szt 5     

18 Makatka cztery pory roku szt 5     

19 Kalendarz magnetyczny szt 5     

20 Makatka na jadłospis szt 1     

21 
Pomoc dydaktyczna "Poznajemy sylaby otwarte i 
zamknięte" lub rownoważna  kpl 5     

22 Zegar szt 5     

23 stolika z akcesoriami sportowymi kpl 2     

24 sensoryczna piłka fasolka szt 25     

25 Piankowy tor przeszkód kpl 1     

26 zestaw siedzisk kpl 1     

27 zestaw siedzisk kpl 1     

28 panele o róznych kształtach kpl 3     

29 karty do ćwiczeń motoryki narzadów artykulacyjnych szt 10     

30 Różnicowanie głosek szt 5     

31 
Pomoc dydaktyczna "ładnie mówie głoski" lub 
równowazna szt 5     

32 Pomoc dydkatyczna "Dmuchajka" lub równoważna szt 5     

33 
Pomoc dydaktyczna  "Grafomotoryka dla smyka" lub 
równoważna   szt 5     

34  "Bajki - słuchaj i układaj obraki" lub równoważne szt 25     

35 Nakładanki dźwiękowe szt 5     

36 Pomocy dydaktyczna "Alfabet ruchomy" kpl 5     

37 
Pomoc dydaktyczna  "Słowa i zdania " lub 
równoważna szt 5     



 
 

38 
Pomoc dydaktyczna "Krótkie opowiadania do ćw. 
rozumienia i czytania" szt 5     

39 
Pomoc dydaktyczna "magnetyczne litery pisane" lub 
równoważna kpl 5     

40 
Pomoc dydaktyczna "Magnetyczne litery pisane" lub 
równoważne kpl 5     

41 
Pomoc dydaktyczna "Logiczne puzzle" lub 
równoważne kpl 25     

42 
Pomoc dydaktyczna "Logiczne układanki 1" lub 
równoważne kpl 5     

43 
Pomoc dydaktyczna "Logiczne układanki" lub 
równoważna kpl 5     

44 
Pomoc dydaktyczna "drewniany kulodrom" lub 
równoważna kpl 5     

45 
pomocy dydaktycznej "Geometryczne kształty i 
kolory" lub równoważna kpl 3     

46 
Pomoc dydaktyczna "Monografia liczby" lub 
równoważna kpl 25     

47 pomoc dydaktyczna "Warsztat Abak" lub równowazna  kpl 5     

48 
pomoc dydaktycza "Dodawanie i odejmowanie" lub 
równoważna kpl 5     

49 pomoc dydaktyczna "Waga małpka" lub równoważna szt 25     

50 
Pomoc dydaktyczna "Makatka Zegar czynności i pór 
roku" lub równoważna szt 5     

51 
pomoc dydaktyczna  "Zegar organizujący czas" lub 
równoważna szt 5     

52 
Pomoc dydaktyczna "Liczenie i porównywanie" lub 
równoważna szt 1     

53 
Pomoc dydaktyczna " Mini mozaika z pastelowymi 
napami' lub równoważna kpl 25     

54 
Pomoc dydaktyczna "Przybijanka Straż pożarna" lub 
równoważna kpl 5     

55 Pomoc dydaktyczna "Magnetyczne mini labirynty" szt 25     

56 Pomoc dydaktyczna "Analiza i synteza wzrokowa" szt 1     

57 
Pomoc dydaktyczna "Sylaby do zabawy, Głoski do 
zabawy" szt 10     

58 
Pomoc dydaktyczna " Pamięć dżwiękowa" lub 
równoważna szt 5     

59 
pomoc dydaktyczna "Lokomotywa edukacyjna" lub 
równoważna szt 5     

60 pomocy dydaktyczna "Duze liczydło na stojaku" szt 5     

61 pomoc dydaktyczna "Tablica planu dnia" szt 5     

62 pomoc dydaktyczna " Plan dnia " kpl 5     

63 pomoc dydaktyczna "Obowiązki" kpl 5     

64 pomoc dydaktyczna "Dni tygodnia" szt 5     



 
 

65 
Zakup pomocy dydaktycznej " do sznurowania, 
zapinania " szt 20     

66 Pomoc dydaktyczna " Plansza do wytupywania złości" szt 5     

67 pomocy dydaktyczna " Kolorowe poduchy Emocje" kpl 5     

68 
pomoc dydaktyczna "Lista obecności i humoru" lub 
równoważna szt 5     

69 pomoc dydaktyczna "Mała garderoba" kpl 15     

70 lalki szt 30     

71 lalki szt 5     

72 wózek szt 5     

73 łóżeczko  szt 5     

74 pościel do łóżeczka dla lalek szt 5     

75 zestaw śniadaniowy kpl 5     

76 Akcesoria kuchenne kpl 5     

77 Misie szt 15     

78 pojemniki na pomoce dydaktyczne, na zabawki szt 25     

79 klocki konstrukcyjne kpl 15     

80 klocki Clics kpl 5     

81 klocki budowlane kpl 10     

82 Klocki "wafli" kpl 5     

83 klocki - kulodrom kolorowy zamek kpl 5     

84 kosz na śmieci szt 5     

85 Naklejek do oznaczenia szatni i półeczek kpl 25     

86 wyprawki plastyczne kpl 5     

87 puzle szt 20     

88 układanka Mapa Polski szt 15     

89 Układanki szt 30     

90 Wieża do układania szt 5     

91 Tabliczki manipulacyjne szt 25     

92 sortery szt 15     

93 Plansze edukacyjne szt 48     

94 tablice tematyczne szt 36     

95 zestawów kredek do rysowania kpl 50     

96 nasadki profilowane kpl 2     

97 alfabt ruchomy szt 25     

98 liczydła szt 50     

99 gry szt 20     

100 Aplikacje na ścianę kpl 20     

101 Podświetlane globusy szt 5     

102 tafelki edukacyje - cykl życia kpl 6     

103 Znaki drogowe kpl 5     

104 Zestaw aut kpl 5     

105 Materace szt 20     

106 jeździki szt 5     

107 Pojazdy szt 5     



 
 

108 Nakładanki szt 15     

109 Klocki drewniane kpl 15     

110 Woreczki gimnastyczne kpl 5     

111 Domek szt 5     

112 Kurtyna szt 2     

113 Pojazdy drewnianych szt 30     

114 Klocki gigant kpl 3     

115 Klocki - plac budowy kpl 5     

116 Zestaw naczyń kpl 3     

117 Naklejek na ścianę kpl 4     

Termin realizacji zamówienia: 

•    do 30.08.2017. 

Oświadczenia: 

1) Potwierdzamy,  iż zdobyliśmy wszystkie  informacje  niezbędne do  przygotowania  oferty i 

posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia. 

2) Zapewniamy realizację zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Za wykonanie zamówienia  udzielamy Zamawiającemu ……….dniowego terminu płatności, licząc 

od daty realizacji i wystawienia faktury VAT 

4) Pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z  przedmiotem  zamówienia  opisanym w zapytaniu 

ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

6) Oświadczamy,   iż   posiadamy   niezbędną   wiedzę   i   doświadczenie   oraz   dysponujemy 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

7) Oświadczamy,   iż  znajdujemy się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

8) Oświadczamy że cena oferty zawiera dostawę. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

czytelny podpis osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



 
 

 


