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Załącznik Nr 1 do  Zaproszenia Nr 28/2017 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy: 
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….................................................................................................. 
   
Siedziba:……………………………………………………………….............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Numer telefonu:   ................................................   
Numer REGON:   ................................................ 
Numer NIP:    ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Gmina Bałtów 
Bałtów 32 
27-423 Bałtów 
 
Zobowiązania wykonawcy: 
Nawiązując do Zaproszenia Nr 28/2017 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 Euro na: Zakup wraz z dostawą i 

montażem mebli, pojemników na zabawki i pomoce dydaktyczne, tablicy korkowej, krzesła obrotowego do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i 

Okole w ramach realizacji projektu  nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”. 
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Oferuję/ oferujemy:  wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zaproszenia do złożenia oferty za cenę (cenowa oferta musi uwzględniać 
wszystkie koszty po stronie Oferenta): 
 

a) Punkt Przedszkolny w Bałtowie 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 

miary 
Liczba 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena netto 

razem 
VAT Cena brutto 

Meble 

1. - Szafka na pojemniki (18 sztuk) z 2 przegrodami 

o wym. 83,6 x 40 x 123,5 cm (±2%), wykonana z 

płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z 

obrzeżem PCV – 1 sztuka. 

- pojemniki drewniane do szafki, dostosowane 

do szafki ww. mieszczące kartki formatu A4,  

wykonany ze sklejki i kolorowej płyty MDF o 

wym. 25 x 35 x 16,5 cm – 18 sztuk  (9 w kolorze 

czerwonym, 9 w kolorze żółtym).  

 Komplet 1 

    

2. - Szafka z szufladami.  Wykonana z płyty 

laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu 

brzozy, z trwałym obrzeżem ABS multiplex o 

grubości 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej 

płyty MDF, wym. 140 x 45 x 90 cm (±2%) – 2 

sztuki (1 w kolorze  żółtym, 1 w kolorze 

pomarańczowym); 

-  Szafa wyposażona w drzwiczki zawieszone po 

przekątnej oraz w półkę. Półki pozwalają na 
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przechowywanie segregatorów. Umieszczenie 

szafek na nóżkach nadało meblom wrażenie 

lekkości. Wykonane z płyty laminowanej o 

grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym 

obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm. 

Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF o wym. 

94 x 45 x 189 cm (±2 %) – 1 sztuka 

(pomarańczowy) 

3. Krzesło regulowane.  Krzesło z siedziskiem i 

oparciem wykonanym z barwionej sklejki 

bukowej o gr. 6 mm dotowane do wzrostu dzieci 

od 93 cm do 112 cm. Stelaż w kolorze srebrnym 

został wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 

38 x 20 mm i 30 x 15 mm (±2%). Wyprofilowane 

siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie 

siedzenia, a szerokie, zaokrąglone oparcie 

zapewnia wygodę. Podstawa w kształcie litery H 

zapewnia wysoką stabilność. Blat jest chroniony 

przed zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi 

pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chronią 

podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można 

stawiać jedno na drugim, a także zawieszać na 

blacie. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz 

PN-EN 1729-2:2012. – 24 sztuk w kolorze żółtym. 

Komplet 1 

    

3. Krzesło obrotowe, z podłokietnikami. Wysokość 

siedziska ustawiamy w dowolnej pozycji za 

pomocą podnośnika pneumatycznego. 

Sztuka 1 
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Dodatkowo regulować możemy również 

odległość oraz kąt nachylenia oparcia względem 

siedziska. Bardzo stabilna, pięcioramienna 

podstawa zwiększająca komfort użytkowania. 

Materiał 100% włókna syntetyczne. W kolorze 

czarnym lub szarym o wymiary 44xx47x92-100 

(±2%) – 1 sztuka 

4. Biurko nauczycielskie.  Wyposażone w szafkę i 

szufladę - obie zamykane na zamek. Wewnątrz 

szafki jedna półka. Wykonane z płyty 

laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z 

obrzeżem ABS multiplex, blat wykonany ze 

sklejki o gr. 19 mm, pokrytej kolorowym 

laminatem HPL, wym. 125,5 x 70 x 76 cm, wym. 

wewn. szafki 45 x 59 x 46,5 cm,  wym. wewn. 

szuflady 40,5 x 51,5 x 12,5 cm, szer. przestrzeni 

na krzesło 67 cm (±2). 

Sztuka 1 

    

Pojemniki na zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet 

1. Pojemnik do przechowywania – 2 l. Wykonane z 

wysokiej jakości tworzywa, udekorowane 

nadrukiem delikatnych listków, które zamaskują 

zawartość pudełek, wym. 19,1 x 14,3 x 10,6 cm 

(±2%). 

Sztuka 6 

    

2. Pojemnik do przechowywania – 5,5 l.  Wykonane 

z wysokiej jakości tworzywa, udekorowane 

nadrukiem delikatnych listków, które zamaskują 

Sztuka 6 
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zawartość pudełek, wym. 29,2 x 19,4 x 13,9 cm 

(±2%) 

3. Pojemnik do przechowywania – 13 l.  Wykonane 

z wysokiej jakości tworzywa, udekorowane 

nadrukiem delikatnych listków, które zamaskują 

zawartość pudełek, wym. 35,7 x 29,4 x 16,9 cm  

(±2%). 

Sztuka 6 

    

4. Pojemnik do przechowywania – 22 l.  Wykonane 

z wysokiej jakości tworzywa, udekorowane 

nadrukiem delikatnych listków, które zamaskują 

zawartość pudełek, pokrywa zamykana na klipsy, 

wym. 29 x 38,5 x 27,5 cm (±2%). 

Sztuka 4 

    

5. Pojemnik do przechowywania – 33 l. Wykonane 

z wysokiej jakości tworzywa, udekorowane 

nadrukiem delikatnych listków, które zamaskują 

zawartość pudełek, pokrywa zamykana na klipsy, 

wym. 33 x 45 x 30 cm (±2%). 

Sztuka 2 

    

6. Pojemnik do przechowywania – 55 l.  Wykonany 

z wysokiej jakości tworzywa, udekorowane 

nadrukiem delikatnych listków, które zamaskują 

zawartość pudełek, pokrywa zamykana na klipsy, 

pojemnik posiada kółka, wym. 39 x 58 x 34,5 cm 

Sztuka 2 

    

7. Pojemnik do przechowywania. Wykonany z 

wysokiej jakości tworzywa, wym. 32 x 32 x 19 cm 

(±2%). 

Sztuka 4 
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Tablice korkowe 

1. Tablica korkowa z drewnianą ramą o wymiarach 

90 x 150 cm (±2%). 
Sztuka 2 

    

RAZEM    
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b) Punkt Przedszkolny w Okole 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary 

Liczba 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT Cena brutto 

Meble 
1. Komplet szaf z półkami: 

- Szafa wysoka, wyposażona w 4 półki, wykonana 
z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, 
z obrzeżem PCV, wym. 83,6 x 40 x 190 cm (±2%), 
drzwi w kolorze żółtym w środkowej części drzwi 
znajduje się zamek, a na dole jednego ze 
skrzydeł zasuwka. Drzwi otwierane pod kątem 
90 st., wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 
mm. – 4 sztuki 
- Szafa z kolorową aplikacją (np. drzewo, 
zwierzątko leśne), dostosowana do 
przechowywania segregatorów.  Wyposażona w 
przegrodę oraz 3 półki po każdej stronie. 
Wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, 
o gr. 18 mm, szer. drzwi prawych 34,5 cm, szer. 
drzwi lewych 43,5 cm, wym. 83 x 40 x 158 cm 
(±2%) 
- Regał, z 4 półkami, wykonany z płyty 
laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm, 
wym. 50 x 40 x 166,7 cm (2±). 

 Komplet 1 

    

2. Szafy ze schowkami i półką: 
- Szafa wyposażone w drzwiczki i półkę w górnej 
części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej części. 
Półki pozwalają na przechowywanie 
segregatorów, na nóżkach, wykonane z płyty 
laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu 
brzozy, z trwałym obrzeżem ABS multiplex o 

Komplet  
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grubości 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej 
płyty MDF w kolorze zółtym, wym. 94 x 45 x 189 
cm (2±%) 
- Szafka, wyposażone w 1 półkę w górnej części, 
w dolną 4 szuflady, na nóżkach, wykonane z 
płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu 
brzozy, z trwałym obrzeżem ABS multiplex o 
grubości 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej 
płyty MDF w kolorze żółtym,  wym. 50 x 45 x 189 
cm (2±%) 

3. Komoda, posiada 6 szuflad, Wykonana z płyty 
laminowanej w tonacji klonu, o wym. 104 x 45 x 
105 cm (2±5). 

Sztuka  
    

4. Szafka na szuflady, wyposażona w 3 półki i 6 
szuflad (2 w kolorze czerwonym, 2 w kolorze 
niebieskim, 2 w kolorze żółtym),  wykonana z 
płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku, z 
obrzeżem PCV, wym. 83,6 x 40 x 104,6 cm (±2%). 

Komplet  

    

5. Stół sześciokątny z regulowaną wysokością.  
Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 
18 mm w tonacji klonu. Narożniki łagodnie 
zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem 
PCV o gr. 2 mm. Metalowe regulowane nogi 
stołu w kolorze zielonym. dostosowane do 
wzrostu dzieci od 93 cm do 116 cm,  dł. boku 72 
cm, dł. przekątnej między kątami 144,5 cm, dł. 
pomiędzy 2 prostymi 128 cm (±2%) – 6 sztuk 

Komplet 1 

    

6. Krzesło regulowane.  Krzesło z siedziskiem i 
oparciem wykonanym z barwionej sklejki 
bukowej o gr. 6 mm, dostosowane do wzrostu 
dzieci od 93 cm do 112 cm. Stelaż w kolorze 
srebrnym został wykonany z rury płasko-owalnej 
o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm (±2%). 

Komplet 1 
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Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod 
kolanami w trakcie siedzenia, a szerokie, 
zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę. 
Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką 
stabilność. Blat jest chroniony przed 
zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod 
siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chronią 
podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można 
stawiać jedno na drugim, a także zawieszać na 
blacie. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz 
PN-EN 1729-2:2012. – 22 sztuk w kolorze żółtym. 

Pojemniki na zabawki i pomoce dydaktyczne 
1. Pojemnik do przechowywania - 2 l. Wykonany z 

wysokiej jakości tworzywa o wym. 20,5 x 17 x 
9,5 cm (±2%) 

Sztuka 4 
    

2. Pojemnik do przechowywania - 8 l.  Wykonany z 
wysokiej jakości tworzywa o  wym. 33 x 25 x 19 
cm (±2%) 

Sztuka  6 
    

3. Pojemnik do przechowywania 13 l. Wykonany z 
wysokiej jakości tworzywa o wym. 38 x 28,5 x 
21,6 cm (±2%) 

Sztuka 7 
    

4. Pojemnik 18 l Wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa o wym. 43 x 33 x 21,4 cm (±2%) 

Sztuka 7 
    

5. Pojemnik 33 l.  Wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa, udekorowane nadrukiem delikatnych 
listków, które zamaskują zawartość pudełek, 
pokrywa zamykana na klipsy o wym. 33 x 45 x 30 
cm (±2%) 

Sztuka 1 

    

6. Pojemnik 55 l.  Wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa, udekorowane nadrukiem delikatnych 
listków, które zamaskują zawartość pudełek, 
pokrywa zamykana na klipsy, pojemnik posiada 
kółka o wym. 39 x 58 x 34,5 cm (±2%) 

Sztuka 2 
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Meble plastyczne 
1. Suszarka metalowa do suszenia plac 

plastycznych.  Metalowy stelaż na kółkach 
ułatwiających przemieszczanie o wym. 42,5 x 41 
x 98 cm (±2%). 

Sztuka 2 

    

RAZEM    

 
 
 

Do oferty proszę dołączyć propozycję oferowanych produktów w formie zdjęć. 

 
 
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
Osoba/ osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna/e za wykonanie zobowiązań  
 
umowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………     …………………………..         ……………………… 
 tel. kontaktowy        e-mail          faks 

 
 
Termin płatności: ………………………dni (słownie………………………………………) 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień przedmiotowego Zaproszenia: 
1. Zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. 
3. Posiadam/y niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się z warunkami zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 
6. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od złożenia niniejszej oferty. 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych  
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w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 
Kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
(upoważnioną) do reprezentowania Wykonawcy. 

 
 
 

............................................................. 
(data i czytelny podpis Oferenta) 

 


