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Załącznik Nr 1 do  Zaproszenia Nr 47/2017  
 

 
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 47/2017 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 Euro na: Zakup wraz z dostawą 

materiałów piśmienniczych, plastycznych, pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego do  Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz 

Punktu Przedszkolnego w Okole 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): 
 

a) Materiały piśmiennicze, plastyczne do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie – komplet składający się z: 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary 

Liczba 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT Cena brutto 

Materiały piśmiennicze 

1. Brystol A3, 100 arkuszy w min. 10 kolorów o 
gramaturze: 180 g/m2 

Komplet  4 
    

2. Zestaw Kolorowych brystoli A4, min.250 arkuszy, 
min.25 kolorów, o gramaturze 300 g/m2 

Komplet  1 
    

3. Brystol A4 – zestaw zawierający 100 arkuszy, min. 
10 kolorów  o gramaturze 180 g/m2 

Komplet 4 
    

4. Brystol A2 zestaw zawierający min. 20 arkuszy, min. 
10 kolorów o gramaturze 180 g/m2 

Komplet  3 
    

5. Zestaw brystoli zawierający 100 arkuszy, o wym. 50 
x 70 cm, min. 25 kolorów o gramaturze 300 g/m2 

Komplet 1 
    

6. Marmurkowy karton – zestaw zawierający 5 sztuk o 
wymiarach 23 x 33 cm o gramaturze 250g/m2 

Komplet 3 
    

7. Gilotyna z podkładką,  3 cięcia: proste, przerywane, 
z falą, dł. linijki 35 cm 

Komplet 1 
    

8. Nożyce  długości 21 cm Sztuka  2     

9. Taśma klejąca przeźroczysta, szerokość 5 cm x 66 
m. 

Sztuka 4 
    

10. Markery do płyt CD/DVD, zawiera trwały tusz 
na bazie alkoholu,  grubość kreski: 0,6 mm 

Sztuka 3 
    

11. Markery permanentne z tuszem na bazie alkoholu. 
Do pisania na plastiku, szkle, płytach CD/DVD itd. 
Zestaw zawiera 4 kolory, grubość kreski: 1 mm.  

Komplet 2 
    

12. Zszywki 1000 sztuk, 24 mm x 6 mm. Sztuka 4     

13. Teczka  A4 z gumką. do przechowywania Sztuka 2     
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dokumentów, dyplomów i prac artystycznych. 
Otworki na gumkę zabezpieczone nitami. Gumka w 
oplocie wykonana z estetycznej tkaniny. Teczka 
laminowana. W środku każdej teczki na okładce 
plan lekcji, literki i zegar ułatwiające naukę. Na 
kładce motyw bajek z Disney typu: Myszka Minie, 
Frozen Kraina Lodu. 

Razem    

Materiały plastyczne 
1. Temperówka na korbę do max. 12 mm grubości 

kredek (do wszystkich rodzajów ołówków)  
Sztuka 1 

    

2. Temperówka elektryczna podwójna. Przeznaczona 
jest do temperowania ołówków grafitowych i 
kredek. Wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa, 
który blokuje urządzenie w chwili, gdy pojemnik na 
odpadki jest wysunięty. Dodatkowym 
zabezpieczeniem jest blokada, którą trzeba zwolnić 
przed ostrzeniem. 

Sztuka 2 

    

3. Zasilacz impulsowy regulowany d temperówki 3V-
12 V 

Sztuka 2 
    

4. Kredki świecowe. Twarde kredki świecowe, nie 
brudzące rąk i ubrań, nie łamią się. Kredki w 
kształcie profilu głowy niedźwiadka, dzięki czemu 
bardzo dobrze dopasowują się do małej dłoni 
dziecka. W opakowaniu znajduje się 20 kredek w 
różnych kolorach. 
 

Opakowanie  2 

    

5. Jesienne liście – piankowe. Piankowe listki do 
ozdabiania prac plastycznych o tematyce jesiennej, 
w różnych kolorach i kształtach, 500 szt. o wym. 2 - 
5 cm 

Komplet 1 

    

6. Piórka. W opakowaniu znajduje się ok. 750 szt. w Opakowanie 1     
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różnych kolorach  
 

7. Listki z poliestru. Realistycznie wyglądające liście w 
pięknych, jesiennych kolorach (zielony, 
pomarańczowy, żółty).opakowanie zawiera ok. 200 
szt. o wymiarach wym. 11,5 x 10,2 cm 

Opakowanie 1 

    

8. Dziurkacz. Wycina dziury w kształcie kwiatka. 
Wewnątrz dziurkacza znajduje się pojemnik na 
wycięte confetti,  wym. dziurkacza 7 x 4 cm, wym. 
elem. wyciętego ok. 1,9 cm 

Sztuka 1 

    

9. Dziurkacz. Wycina dziury w kształcie motyla. 
Wewnątrz dziurkacza znajduje się pojemnik na 
wycięte confetti, wym. dziurkacza 7 x 4 cm, wym. 
elem. wyciętego ok. 1,9 cm 

Sztuka 1 

    

10. Zestaw klejów znikających – zestaw 12 sztuk po min 
25g. 

Zestaw 2 
    

11. Zestaw klejów w sztyfcie- zestaw 24 sztuk po min. 
15 g. 

Zestaw 2 
    

12. Pistolet do kleju na gorąco. W zestawie 2 sztyfty 
kleju o śr. 11 mm 

Sztuka 1 
    

13. Farby są na bazie wody, dzięki czemu łatwo 
zmywają się z rąk i ubrania. Dostępne w zestawach 
po 6 szt. o poj. 1000 ml 

Zestaw  1 
    

14. Pędzle w różnych rozmiarach z naturalnym 
włosiem. Komplet, który składa się z 12 szt. pędzli o 
okrągłych końcówkach i 12 szt. o płaskich 
końcówkach. 

Zestaw 2 

    

15. Brokaty w słoiczkach – 6 kolorów,  wys. 8,5 cm, śr. 
6,5 cm, 6 x 100 g 

Zestaw 1 
    

16. Szablony Afryka – 6 sztuk (m.in. krokodyl, wąż, słoń, 
papuga, lew, tygrys) o wymiarach 14 x 15 cm. 

Zestaw 1 
    

17. Szablony Żyjątka – 6 sztuk ( m.in. biedronka, ślimak, 
mrówka, motyl), o wymiarach 14 x 15 cm 

Zestaw 1 
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18. Szablony maski, 8 szt. o wymiarach 30,5 x 23 cm Zestaw 1     

19. Łyko sztuczne o długości 30 m – kolor srebrny Sztuka  1     

20. Neonowe słomki do napojów, 150 sztuk, długość 25 
cm, średnica 0,8 cm 

Zestaw 2 
    

21. Kolorowe piór – długość 10-20 cm, 10g sztuka 2     

22. Podkładki do frottag’u – Liście, 4 sztuki, o wym. 13 x 
13 cm 

Komplet  1 
    

Razem    

 
 
 

b) Materiały piśmiennicze, plastyczne do Punktu Przedszkolnego w Okole  - komplet składający się z: 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary 

Liczba 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT Cena brutto 

Materiały piśmiennicze 

1. Kredki-  12 kolorów, różne wzory nadruku na 
kredkach np. miś panda, kot i pies, dł. 15 cm, śr. 
rysika 0,5 cm w zestawie z  temperówką 

Komplet  21 
    

2. Pastele olejne- 24 kolory, w pudełku, dł. 7 cm, śr. 
0,9 cm 

Komplet  10 
    

3. Ołówki trójkątne, w opakowaniu 25 szt., różne 
kolory, dł. 17,5 cm 

Komplet 1 
    

4. Temperówka elektryczna podwójna. Przeznaczona 
jest do temperowania ołówków grafitowych i 
kredek. Wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa, 
który blokuje urządzenie w chwili, gdy pojemnik na 
odpadki jest wysunięty. Dodatkowym 
zabezpieczeniem jest blokada, którą trzeba zwolnić 
przed ostrzeniem. 

Sztuka 2 
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5. Temperówka na korbę do max. 12 mm grubości 
kredek (do wszystkich rodzajów ołówków)  

Sztuka 2 
    

6. Flamastry dwustronne.  Flamastry z mocną, 
odporną na nacisk końcówką. Tusz łatwo zmywalny 
z większości tekstyliów. Wentylowana zatyczka 
(zgodnie z normami ISO 11540 i BS 7272-1/2), w 
razie połknięcia czy zadławienia powietrze 
przechodzi przez zatyczkę, nie blokuje dostępu 
powietrza do płuc. Obudowa z tworzywa 
sztucznego gwarantuje wysoką żywotność 
produktu. Zgodny z normą EN 71 (certyfikat 
bezpieczeństwa dla zabawek). • 12 intensywnych 
kolorów • śr. końcówki 0,1 i 0,3 cm 

Sztuka 10 

    

7. Mazaki do tkanin – 12 kolorów. Permanentne pisaki 
do tkanin. Posiadają specjalną końcówkę 
pędzelkową. Odporne na temperaturę prania do 40 
stopni. Aby utrwalić kolor należy przeprasować 
namalowany wzór gorącym żelazkiem. Końcówka o 
średnicy 4 mm. 

Sztuka 1 

    

8. Mazaki do tkanin- 24 kolory. Kolorowe markery do 
pisania i malowania po tkaninach. Pozwalają 
uzyskać długotrwałą dekorację na tkaninach 
bawełnianych i mieszanych. Niespieralne. Czas 
schnięcia: 5 godzin, śr. 1 cm,  dł. 13,7 cm, śr. 
końcówki 3 mm 

Sztuka  1 

    

9. Koszyk - wym. 25,3 x 15,8 x 8 cm Sztuka 6     

Razem    

Materiały plastyczne 

1. Farby plakatowe – 12 kolorów o poj. 20 ml Sztuka 20     

2. Plastelina  - 12 kolorów, 200g Sztuka 20     

3. Brystol A3, 100 arkuszy w min. 10 kolorów o 
gramaturze: 180 g/m2 

Komplet 8 
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4. Brystol A4 – zestaw zawierający 100 arkuszy, min. 
10 kolorów  o gramaturze 180 g/m2 

Komplet 5 
    

5. Beżowa tektura falista, 100 arkuszy, o wym. 25 x 35 
cm 

Komplet 1 
    

6. Beżowa tektura falista 3 D,100 arkuszy, wym. 25 x 
35 cm 

Komplet 1 
    

7. Zestaw klejów w sztyfcie- zestaw 24 sztuk po min. 
15 g. 

Komplet 4 
    

Razem    

 

c) Pomoce dydaktyczne do języka angielskiego – komplet składający się z: 

d) Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary 

Liczba 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT Cena brutto 

1. Angielski dla dzieci – piosenki. Ciekawe tematy, 
różnorodni bohaterowie i zabawne wyrażenia 
budzą u dzieci zainteresowanie oraz sprawiają, 
że nauka angielskiego nie jest nudna. 14 
melodyjnych, łatwo wpadających w ucho 
piosenek w wykonaniu 7-letniej Brytyjki nie tylko 
zapoznaje z nowym słownictwem, lecz także 
doskonali rozumienie ze słuchu oraz wymowę. 
Kolorowe ilustracje ułatwiają zapamiętanie 
tekstów. W książce: - teksty piosenek po 
angielsku i po polsku,  zabawne, kolorowe 
ilustracje, uproszczony zapis nutowy Na płycie: 
14 piosenek dla dzieci, 36 minut nagrań, piękna 
muzyka i efekty dźwiękowe, różnorodne 
aranżacje (rap, soul, blues, country), wersje 

Sztuka 2 
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KARAOKE, 32 str. 
2. Pieczątki motywujące. Pieczątki z ocenami to 

znakomita pomoc dydaktyczna, która świetnie 
sprawdzi się nie tylko w szkole i przedszkolu, ale 
także w domu. Docenianie wysiłku dziecka w 
nabywaniu nowych umiejętności jest ważne i 
motywujące dziecko do dalszego działania. 
Zawartość: 
- 6 drewnianych stempli z ocenami 
- poduszka z tuszem 

komplet 2 

    

3. Mówiące Książki - kurs języka angielskiego dla dzieci 

składający się z 37 lekcji. Do kursu został dołączony 

elektroniczny długopis, który pozwala na odczytanie 

głosu lektora na poszczególnych stronach książek. 

Niesamowity sposób na naukę angielskiego, 

elektroniczny długopis nauczy wymawiać słówka i 

zwroty. W zestawie 3 książki (37 lekcji) i mówiący 

długopis. 

Dane techniczne: 

- 3 książki, 37 lekcji, -mówiący długopis, 4GB pamięci, 

obsługa kart pamięci, zasilanie akumulatorem Li-Ion 

 

Komplet 2 

    

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) 

 


