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Załącznik Nr 5 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 V - Pomoce dydaktyczne do ćwiczeń korekcyjno – ruchowych. 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary 

Liczba 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT Cena brutto 

1. Ringo. Gumowy krążek zręcznościowy do gry w ringo 
i rzutów na celność. śr. 17 cm.  
 

Sztuka 10 
    

2. Plansza Bujaczek. Służy do bujania się na boki. Ćwiczy 
u dzieci koordynację ruchową. • wym. 52 x 13 x 9,5 
cm • maksymalne obciążenie 120 kg 

Sztuka 4 
    

3. Plansza na kółkach Pełzak. Drewniana plansza, którą 
łatwo przemieszczamy za pomocą rąk i nóg. • wym. 
61 x 40 cm 

Sztuka 4 
    

4. Pachołek z otworami – żółty. Wykonany z trwałego 
tworzywa sztucznego, wys. 30 cm 

Sztuka 4 
    

5. Pachołek z otworami – czerwony. Wykonany z 
trwałego tworzywa sztucznego, wys. 30 cm 

Sztuka 4 
    

6. Zestaw aktywnych obręczy wykonanych z dobrej 
jakości tworzywa, które można rozciągać bez ryzyka 
odkształceń. Służy do zabaw wspomagających 
ruchowy rozwój dzieci: rzuty do celu, rzuty do siebie, 
żonglowanie, chodzenie na palcach po okręgach, 
taniec itp. śr. 16,4 cm, 6 szt. 

Komplet 4 

    

7. Pompon zielony. Pompony wykonane z cienkich 
pasków z tworzywa sztucznego., dł. pasków 28 cm, 
szer. pasków 5 mm , 60 g 

Sztuka 3 
    

8. Pompon żółty. Pompony wykonane z cienkich 
pasków z tworzywa sztucznego, dł. pasków 28 cm, 
szer. pasków 5 mm,  60 g 

Sztuka 3 
    

9. Pompon niebieski. Pompony wykonane z cienkich 
pasków z tworzywa sztucznego., dł. pasków 28 cm, 
szer. pasków 5 mm, 60 g 

Sztuka 3 
    



 3 

10. Pompon czerwony. Pompony wykonane z cienkich 
pasków z tworzywa sztucznego., dł. pasków 28 cm, 
szer. pasków 5 mm, 60 g 

Sztuka 3 
    

11. Pompon pomarańczowy. Pompony wykonane z 
cienkich pasków z tworzywa sztucznego., dł. pasków 
28 cm, szer. pasków 5 mm, 60 g 

Sztuka 3 
    

12. Mata Klasy. Piankowe puzzle tworzące po złożeniu 
popularną grę w Klasy. 11 elem. o dł. boku 32,5 cm, 4 
piankowe kółka 

Sztuka 2 
    

13. Piłka nożna gumowa.  Średnica ok. 21,8 cm Sztuka 2     

14. Piłka z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz 
rehabilitacyjnych. śr. 30 cm, maksymalne obciążenie 
300 kg 

Sztuka 2 
    

15. Piłka plażowa. Wykonana z PCV. śr. 30 cm Sztuka 6     

16. Obręcze o średniy 50 cm do ćwiczeń gimnastycznych. 
Komplet zawiera 4 szt. 

Komplet 10 
    

17. Cyfrowe kwadraty. Funkcjonalna pomoc, która 
zapewni dzieciom aktywność fizyczną, zabawę oraz 
naukę liczenia w zakresie do 10. Miękkie kwadraty z 
cyframi od 0 do 9 obszyte tkaniną PCV, łatwą do 
utrzymania w czystości,  wym. 33 x 33 x 5 cm, 
komplet zawiera 10 szt. 

Komplet 1 

    

18. Kolorowe klasy z chłopcem. Duże plansze z 
różnokolorowymi aranżacjami stwarzają liczne 
możliwości zabawy w grupie, zaspokajają także 
potrzebę nauki małych dzieci poprzez wielozmysłowe 
pobudzanie. Nauka w ruchu, zarówno w sali jak i w 
plenerze, pozwala doskonalić umiejętności związane 
z obliczeniami matematycznymi, zabawami 
językowymi czy pojęciami dotyczącymi 
podstawowych figur geometrycznych. W myśl zasady 
polisensorycznego nauczania, aktywizujemy do nauki 
poprzez zabawę wszystkie rodzaje receptorów. Dzięki 
ciekawej formie i różnorodności są wręcz 
niezastąpione podczas spotkań plenerowych również 
z dorosłymi. Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, 
nadającej się do prania w pralce automatycznej. 

Komplet 1 
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Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne 
otwory w planszy pozwalają na stabilne 
przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz - np. na 
trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co 
pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. 
Do każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki 
oraz torba do przechowywania. Wym. ok. 150 x 150 
cm 

19. Szarfa o długości 120 cm, szerokość 3 cm, wykonana 
z taśmy polipropylenowej. Kolory: czerwona - 10 szt, 
pomarańczowa – 10 szt., filetowa- 10 szt. 

Sztuka 30 
    

20. Zestaw gwizdków z tworzywa sztucznego, 6 szt., 
wym. 5 cm,  dł. sznurka 32 cm 

Zestaw 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. 
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. 
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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) 

 


