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Załącznik Nr 4 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”. 
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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): 
 
 
Część IV – Pomoce dydaktyczne do ćwiczeń umuzykalniająco – rytmicznych. 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary 

Liczba 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT Cena brutto 

1. Książka, dzięki której dzieci z wielką radością 
odkrywać będą niezwykły świat muzyki. Dzieci 
uwielbiają wesołe, pełne ekspresji zabawy przy 
muzyce. Proponowane utwory rozwijają świadomość 
ciała i przestrzeni, wpływają na rozwój 
psychoruchowy, intelektualny, emocjonalny i 
społeczny dziecka. Zabawy przeznaczone są dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W 
książce oprócz zapisu nutowego, tekstów i chwytów 
gitarowych znajdują się również opisy zabaw. Do 
śpiewnika dołączona jest płyta CD, na której każda 
piosenka nagrana jest w wersji wokalnej i 
instrumentalnej. Zestaw zawiera: śpiewnik, płytę CD. 
Typu Zabawy z piosenką lub inny równoważny cz. I i 
II.  
  
 

Sztuka 2 

    

2. Dzwoneczki na rękę. 4 dzwoneczki umieszczone na 
nylonowej taśmie.  
Zestaw zawiera 2 szt.,  dł. taśmy 23 cm, śr. dzwonka 2 
cm 

Zestaw 4 

    

3. Zestaw instrumentów. Zestaw instrumentów w 
kolorze zielonym. Zestaw zawiera 5 instrumentów: - 
drewniane jajka muzyczne, 2 szt., wym. 4 x 7,5 cm - 
tamburyn z membraną, wym. 15,2 cm x 4,5 cm - 
pałeczka z dzwoneczkami, wym. 6 x 20 cm - 
drewniane jingle, wym. 4,2 x 15,8 cm - taneczne 
łyżeczki, wym. 3,9 x 3,9 x 19,5 cm 

Zestaw 2 

    

4. Shaker. Metalowy, w środku umieszczono opiłki Sztuka 2     
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metalu. • wym. 20,3 x 4,9 cm 

5. Ocean. Podczas poruszania przemieszczające się 
wewnątrz metalowe kuleczki imitują dźwięk szumu 
fal. • śr. 25 cm 

Sztuka 1 
    

6. Tarka Guiro.  O długości 20 cm, dołączona pałeczka. Sztuka 2     

7. Kastaniety w kształcie klapiącej ręki, wykonane z 
tworzywa sztucznego. wym. 18,5 x 8,5 x 1,9 cm 

Sztuka 4 
    

8. Płaski, poręczny bębenek podwójny, wykonany z 
tworzywa sztucznego. Wym. 31,5 x 19,5 x 2 cm, 
pałeczka o dł. 19 cm 

Sztuka 2 
    

9. 10 dzwoneczków z rączką. • 1 para • wym. 10 x 8,5 
cm Sztuka 2 

    

RAZEM    

 
 
 
 
Termin płatności: ………………………dni (słownie………………………………………) 
 
 
 
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. 
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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) 

 


