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Załącznik Nr 1 do  Zaproszenia Nr 32/2017  
 

 
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 32/2017 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 Euro na: Zakup wraz z dostawą pomocy 

dydaktycznych Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole, pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego, 

pomocy do ćwiczeń umuzykalniająco – rytmicznych, pomocy do ćwiczeń logopedycznych oraz pomocy do ćwiczeń korekcyjno - ruchowych  

w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”. 

 
 
Oferuję/ oferujemy:  wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zaproszenia do złożenia oferty za cenę (cenowa oferta musi uwzględniać 
wszystkie koszty po stronie Oferenta): 
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Część I - Pomoce dydaktyczne do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole. 
 

a) Punkt Przedszkolny w Bałtowie  

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary 

Liczba 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT Cena brutto 

1. Gra zręcznościowa dla dzieci powyżej 4 lat. W 
zestawie znajduje się: plansza (20 x 20 cm), 4 
skocznie, 16 myszek oraz instrukcja. Gra zapakowana 
jest w kolorowy kartonik. 

Zestaw 1 

    

2. Puzzle edukacyjne pozwalająca poznać Polskę, jej 
ciekawe przyrodniczo i kulturowo miejsca, 
najważniejsze zabytki; ok.84 elem., puzzle po 
złożeniu  o wym. 48 x 68 cm. Puzzle typu mapa Polski 

Komplet 1 

    

3. Miara wzrostu dziecka (np. piankowa) o długości do 
150 cm z Pszczółką Mają 

Zestaw 1 
    

4.  Dekoracja sali przedszkolnej lub dziecięcego kącika 
zabaw- drzewo. Zestaw zawiera: drzewo, 9 zielonych 
i 9 jesiennych kępek liści oraz 67 kolorowych kwiatów 
i owoców. Wykonane z tektury. Wysokość drzewa: 
180 cm 

Zestaw 1 

    

5. Gra do nauki znaków drogowych ( w zestawie: kostka 
+ 6 znaczków + 21 ilustracji). Od 3 lat 

Komplet 1 
    

6. Karty do gry. Zestaw zawiera 48 kart o wym. 11 cm x 
7,4 cm oraz instrukcje z opisem pięciu wesołych gier 
rodzinnych. Gry zawierają elementy edukacyjne. 
Podczas zabawy gracze ćwiczą spostrzegawczość, 
pamięć i refleks 

Komplet 1 

    

7. Logiczna układanka np. Krecik– drewniana, podstawa 
o wymiarach 32 x 32 cm; 36 elementów ze sklejki o 
wymiarach 5 x 5 cm 

Komplet 1 
    

8. Układanka drewniana typu: obrazkowe rodzinki- 
drewniana tablica o wymiarach 32 x 32 cm, 36 
elementów 

Komplet 1 
    

9. Puzzle 30 elementów – wymiary 16 x 22,5 cm 
przestawiające postacie z bajek np. Bolek i Lolek, 
Reksio 

Sztuka 2 
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10. Puzzle 60 elementów – wymiary 22 x 33 cm, 
przedstawiające postacie z bajek np. Reksio – 
pielęgniarz, Bolek i Lolek – górska wyprawa. 

Sztuka 2 
    

11. Puzzle 90 elementy- wymiary 22 x 33 cm, 
przestawiające pstacie z bajek np. Reksio – ogrodnik, 
Bolek i Lolek – taniec. 
 

Sztuka 2 

    

12. Puzzle warstwowe, wymiary: 21 x 21 3,5 cm np. Pory 
roku – 4 warstwy, Motyl – 5 warstw 
 

Sztuka 2 
    

13. Magnetyczne litery – ze sklejki, 83 elementy, 
wymiary ok.3 cm 
Drukowane 

Komplet 1 
    

14. Drewniana mozaika- 80 kolorowych kształtów na 
podstawie; wymiary 26 x 26 cm 

Komplet 1 
    

15. Kolorowe klocki – Farma- 43 elementy na podstawce, 
wymiary 30 x 30 cm 

Komplet 1 
    

16. Gra planszowa: Grzybobranie (plansza, 4 koszyczki, 
20 grzybków, kostka, 4 pionki) 

Komplet 1 
    

17. Gra planszowa: Jaś i Małgosia ( płyta CD z bajkami, 2 
pionki, kostka, 15 żetonów, sztywna plansza) 

Komplet 1 
    

18. Gra planszowa : Czerwony Kapturek ( płyta CD, 12 
tafelków, 2 pionki, 1 kostka, sztywna plansza) 

Komplet 1 
    

19. Małe, większe, największe- układanka edukacyjna ( 
40 elementów:  8 kompletów po 5 puzzli o 
wymiarach 6 x 6,5 cm 

  
    

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 

1. Drewniane puzzle przedstawiające wesołe zwierzątka 
(24 elementy,  wym. 30 x 22,5 cm) 

komplet 1 
    

2. Puzzle 30 elementów – wymiary 16 x 22,5 cm 
przestawiające postacie z bajek np. Bolek i Lolek 

komlet 1 
    

3. Puzzle 60 elementów – wymiary 22 x 33 cm, 
przedstawiające postacie z bajek np. Reksio – 
pielęgniarz, Bolek i Lolek – górska wyprawa. 

Komplet 1 
    

4. Puzzle 90 elementy- wymiary 22 x 33 cm, 
przestawiające pstacie z bajek np. Reksio – ogrodnik, 
Bolek i Lolek – taniec. 
 

Komplet 2 

    

5. Puzzle 2 w 1. (1 układanka 48 elementów; 1 
układanka 24 elementy) z postacią Disneya dla 
diewczynek np. Myszką Minie 

Komplet 1 
    

6. Puzzle 2 w 1 (1 układanka 48 elementów; 1 
układanka 24 elementy) dla dziewczynek i chłopców 
np. Świnka Peppą 

Komplet 1 
    

7. Drewniane puzzle przedstawiające wesołą układankę 
z uchwytami z motywem farmy. 
Układanki wykonane są z naturalnego drewna, w 
układance jest 9 elementów do dopasowania. 
Wymiary: 30 x 21cm. 

Komplet 1 

    

8. Puzzle dwustronne 108 elementów z motywem 
Śnieżki o wymiarach 39,5 x 28,5 cm 

Komplet 1 
    

9. Puzzle dwustronne 60 elementów z motywem Myszki 
Miki o wymiarach 35 x 24,5 cm 

Komplet 1 
    

10. Puzzle dwustronne 60 elementów z motywem Aut o 
wymiarach 35 x 24 cm 

Komplet 1 
    

11. Puzzle dwustronne w praktycznej, wytrzymałej 
walizeczce z plastikową rączką. Na odwrocie znajduje 
się obrazek, który dziecko może pokolorować po 
ułożeniu puzzli za pomocą załączonych pisaków.( 48 
elementów, 6 pisaków), wym. po złożeniu 70 x 50 cm 

Kompet 1 
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12. Mini puzzle, przedstawiają leśne rodziny. Bawiąc się 
puzzlami dzieci poznają wesołych mieszkańców lasu, 
a przy okazji będą miały okazję ćwiczyć zdolności 
manualne i wyobraźnię. Do zabawy zapraszają: 
sówki, zajączki i niedźwiadki. 25 elementów, rozmiar 
układanki po ułożeniu 22 x 22 cm 

Komplet 3 

    

13. Logiczna układanka. Gra, która pobudza i zachęca do 
matematyczno - logicznego myślenia.  
• tablica o wym. 28,5 x 37 cm  
• 24 szt. tabliczek o wym. 4,5 x 6,5 cm 

Komplet 2 

    

14. Puzzle z drewnianych elementów dzieci układają 
kolorowy obrazek przedstawiający daną porę roku. 
Ułatwieniem są małe fragmenty obrazka na 
podkładce. Puzzle stymulują rozwój analizatora 
wzrokowego, koordynację wzrokowo-ruchową oraz 
wzbogacają słownictwo. 16 elem. o wym. 6 x 6 cm, 
wym. 28 x 28 x 0,7 cm. Po sztuce z każdej pory roku 

Komplet  4 

    

15. Gra edukacyjna. oparta jest na prostych zasadach. 
Polega na wymyślaniu na czas słów pasujących do 
kategorii wylosowanej przez gracza poprzez rzut 
kostką oraz zawierających litery widoczne na kartach. 
Na wymyślenie poprawnej odpowiedzi gracz ma 30 
sekund. W grze pojawiają się tytułowe stwory 
pożerające zdobywane przez graczy karty, w zamian 
gracz otrzymuje punkty. Gracz, który zdobędzie 
największą liczbę punktów - wygrywa. Gra 
przeznaczona jest dla 2- 7 osób. Ciekawa oprawa 
graficzna, działanie pod presją czasu zapewnia 
uczestnikom gry wiele emocji i zabawy. Gra 
zawieta:72 karty z literami, 7 kart z jokerem, 7 kart 
pomocy, 7 płytek aktywności, 1 klepsydra, 1 znacznik 
gracza startowego, 40 Słowo Stworów, 4 kostki 
drewniane, 24 naklejki na kostki,  instrukcja gry, dla 
2-7 graczy, czas gry 30 min. 

Komplet 1 

    

16. Dwustronna plansza tematyczna – Zjawiska 
pogodowe, dbaj o naszą planetę. Zalaminowana, 
która spełniają funkcję pomocy edukacyjnej oraz 

Sztuka 1 
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ozdabiają klasę.  
• format: 61 x 86 cm  
• dwustronnie zalaminowane  
• wieloletnia trwałość 

17. Dwustronna plansza tematyczna – Znaki drogowe, 
przepisy ruchu drogowego. Zalaminowana, która 
spełniają funkcję pomocy edukacyjnej oraz ozdabiają 
klasę.  
• format: 61 x 86 cm  
• dwustronnie zalaminowane  
• wieloletnia trwałość 

Sztuka 1 

    

18. Dwustronna plansza tematyczna – warzywa. 
Zalaminowana, która spełniają funkcję pomocy 
edukacyjnej oraz ozdabiają klasę.  
• format: 61 x 86 cm  
• dwustronnie zalaminowane  
• wieloletnia trwałość 

Sztuka 1 

    

19. Dwustronna plansza tematyczna – Owoce tropikanle. 
Zalaminowana, która spełniają funkcję pomocy 
edukacyjnej oraz ozdabiają klasę.  
• format: 61 x 86 cm  
• dwustronnie zalaminowane  
• wieloletnia trwałość 

Sztuka  1 

    

20. Drewniana mozaika- 80 kolorowych kształtów na 
podstawie; wymiary 26 x 26 cm 

Sztuka 1 
    

21. Gra ekonomiczna dla dzieci. Zestaw zawiera 164 
elementy, w tym: planszę, cztery pionki, 20 kart 
Szansy, 48 znaków własności, 90 banknotów, kostkę 
do gry. Wymiary opakowania: 27 x 27 x 5 cm 
 

Sztuka 1 

    

RAZEM    

 
 
 
Termin płatności: ………………………dni (słownie………………………………………) 
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Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
Osoba/ osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna/e za wykonanie zobowiązań  
 
umowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………     …………………………..         ……………………… 
 tel. kontaktowy        e-mail          faks 

 
 
 
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 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) 

 


