Załącznik nr 1

...............................................
( pieczęć wykonawcy)
OFERTA CENOWA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ..............................................................................
działając w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................ Nr NIP ..............................................

nr telefonu .................................................................... nr faxu .................................................

e-mail .............................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszone zaproszenie do składania ofert na wyłonienie wykonawcy na
zadanie:
Doposażenie pracowni obróbkowych na potrzeby projektu "Praktyka i kwalifikacje
gwarancją pracy w zawodzie" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku
Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:

1.

a) Doposażenie pracowni obróbkowych

L.p.

1
1

2.

Nazwa

2
Laptop z
oprogramowaniem do
realizacji zajęć
Zestaw multimedialny
(projektor
multimedialny, tablica

Jednost
ka miary

Ilość

3

4

szt.

2

Zestaw

2

Cena

Wartość brutto

jednostkowa

w zł

w zł

(kol.4 x kol.5)

5

6

1

3.

ekranowa, laptop,
wizualizer,
nagłośnienie)
Szkoleniowa obrabiarka
sterowana numerycznie

szt.

3

Razem wartość brutto:

…………….. zł.

b) Zakup materiałów dydaktycznych do realizacji doradztwa zawodowego

L.p.

1
1

Nazwa

2
Doradztwo zawodowe
w gimnazjum i szkole
ponadgimnazjalnej
Razem wartość brutto:

Jednostka

Ilość

miary
3

4

Komplet

2

Cena

Wartość brutto

jednostkowa

w zł

brutto w zł

(kol.4 x kol.5)

5

6

…………….. zł.

c) Wyposażenie do realizacji zajęć dydaktyczno-przygotowawczych

L.p.

1
1

2

3
4

5

Nazwa

2
Zakup środków BHP
(np. pasta, rękawice,
okulary
ochronne, itp)
Narzędzia ręczne - 9
zestawów (dotyczy
narzędzi
obróbkowych i
kontrolnopomiarowych, np.
pilniki, wiertła,
gwintowniki, suwmiarki,
itp.)
Pakiety dydaktyczne
Komplety podręczników
dla uczestników
(zbieżnych z
tematyką zajęć)
Zestawów materiałów
dydaktycznoćwiczeniowych (np.
materiały do obróbki metale, drewno,

Jednostka

Ilość

miary
3

4

Zestaw

42

Zestaw

9

Pakiet

42

Komplet

42

Sztuka/

16

zestaw

2

Cena

Wartość brutto

jednostkowa

w zł

brutto w zł

(kol.4 x kol.5)

5

6

tworzywa sztuczne,
dokumentacja
techniczna, itp.)
Razem wartość brutto:

…………….. zł.

Razem:
Wartość zamówienia netto …………………….………………….…………….…………………..
(słownie zł:..................................................................................................................................
Stawka podatku VAT: ………….…… w kwocie ………….……………………………………….
(słownie zł:................................................................................................................................
Wartość zamówienia brutto: .....................................................................................................
(słownie zł:.................................................................................................................................
2. Oświadczam, że zdobyłem wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.
3. Oświadczam/y, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami
określonymi w zaproszeniu.
4. Oświadczam, że podana przeze mnie cena oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do
Właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w okresie od 3 do 7 dni roboczych od
złożenia zamówienia częściowego.
6. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy dołączonym do zaproszenia w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zapłatę faktury VAT w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia do Zamawiającego po podpisaniu przez strony protokołu odbioru
ewentualnie protokołu usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru.
8. Zobowiązuję się do udzielenia pisemnej gwarancji na przedmioty objęte gwarancją na
okres: 24 miesięcy
Na ofertę składają się :
1. Opis przedmiotu zamówienia

……………………………………

...……………………………..

(miejscowość, data)

(podpisy osób składających ofertę)

* niepotrzebne skreślić
3

