
 

 
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
 
OR.272.1.2019.KSZCH 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

                  (pełna nazwa/firma i adres/ pieczęć Wykonawcy) 

 

Przedmiot zamówienia: 

„Zakup i dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych wraz z wyposażeniem  

w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”: 

1.1 „Część 1 – wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznych w ramach projektu  

pn.: „Wiem więcej – mogę więcej”; 

1.2 „Część 2 – dostawa odczynników chemicznych, papierków lakmusowych  

i wskaźnikowych w ramach projektu pn.: „Wiem więcej – mogę więcej”; 

1.3 „Część 3 – wyposażenie pracowni fizycznych w ramach projektu pn.: „Wiem 

więcej – mogę więcej”; 

1.4 „Część 4 – wyposażenie pracowni matematycznej w ramach projektu pn.: „Nauka 

dla nas w sam raz”; 

1.5 „Część 5 – zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu metrologii                        

w ramach projektu pn.: „Zawodowi zawodowcy”; 

1.6 „Część 6 – zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu SEP w ramach 

projektu pn.: „Zawodowi zawodowcy”. 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

Wykonawca: 

  

 Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  

   

 Zarejestrowany adres Wykonawcy:  

  

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zarejestrowany adres Wykonawcy): 

 

 

 Numer telefonu:  

   



 

 

Strona 2 z 11 
 

 Numer faxu:  

   

 REGON:  

   

 NIP: 

 

E-MAIL: 

 

 

 

Po zapoznaniu się przedmiotem zamówienia i warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia składamy niniejszą Ofertę w postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia                   

w zakresie określonym w postępowaniu przetargowym dla części Nr ........................ * 

i zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi                               

w SIWZ. 

 
* wpisać numer części, dla których składana jest oferta 

 

 

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

„Część 1 – wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznych w ramach projektu  
pn.: „Wiem więcej – mogę więcej” współfinansowanego ze środków UE.” 

 

 

I kryterium – cena: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości ………….......................... zł 

[słownie: ...................................................................................................................................złote] 

netto, które zostanie zwiększone o należny podatek VAT  wg obowiązującej stawki.  

Ogółem wartość brutto zamówienia ............ ................................zł [słownie:…………………………. 

………………………………....................................................złotych], w tym ……………………….. 

zł VAT. 

 

II kryterium – okres gwarancji jakości: 

 

Okres gwarancji jakości: ……………………………………………………….. (ilość miesięcy). 

1) Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji 24 miesięcy. W przypadku, gdy 

Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie podlegała 

odrzuceniu. 
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2) Punkty dla tego kryterium będą przyznawane w następujący sposób: 

a) 24 miesiące     – 0 punktów 

b) 25 miesięcy – 36 miesięcy   – 10 punktów 

c) 37 miesięcy – 48 miesięcy   – 20 punktów 

d) 49 miesięcy – 60 miesięcy   – 30 punktów 

e) 61 miesięcy i więcej    – 40 punktów    

 

ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia - 

dotyczy części 1(o ile jest to wiadome podać nazwy i adresy podwykonawców): 

L.p. Zakres dostaw 
Wartość lub procentowa część 

zamówienia 

Nazwa i adres podwykonawcy              

(w przypadku powoływania się na 

zasoby podwykonawców) 

1   

 

2   

 

 

„Część 2 – dostawa odczynników chemicznych, papierków lakmusowych  

i wskaźnikowych w ramach projektu pn.: „Wiem więcej – mogę więcej” 

współfinansowanego ze środków UE.” 

 

I kryterium – cena: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości ………….......................... zł 

[słownie: ...................................................................................................................................złote] 

netto, które zostanie zwiększone o należny podatek VAT  wg obowiązującej stawki.  

Ogółem wartość brutto zamówienia ............ ................................zł [słownie:…………………………. 

………………………………....................................................złotych], w tym ……………………….. 

zł VAT. 
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II kryterium – okres gwarancji jakości: 

 

Okres gwarancji jakości: ……………………………………………………….. (ilość miesięcy). 

1) Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji 24 miesięcy. W przypadku, gdy 

Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie podlegała 

odrzuceniu. 

2) Punkty dla tego kryterium będą przyznawane w następujący sposób: 

a) 24 miesiące     – 0 punktów  
 

b)      25 miesięcy – 28 miesięcy   – 10 punktów 

c) 29 miesięcy – 32 miesiące   – 20 punktów 

d) 33 miesiące – 35 miesięcy   – 30 punktów 

e) 36 miesięcy i więcej    – 40 punktów    

 

ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia - 

dotyczy części 2(o ile jest to wiadome podać nazwy i adresy podwykonawców): 

L.p. Zakres dostaw 
Wartość lub procentowa część 

zamówienia 

Nazwa i adres podwykonawcy              

(w przypadku powoływania się na 

zasoby podwykonawców) 

1   

 

2   
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„Część 3 – wyposażenie pracowni fizycznych w ramach projektu pn.: „Wiem więcej 

– mogę więcej” współfinansowanego ze środków UE.” 

 

I kryterium – cena: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości ………….......................... zł 

[słownie: ...................................................................................................................................złote] 

netto, które zostanie zwiększone o należny podatek VAT  wg obowiązującej stawki.   

Ogółem wartość brutto zamówienia ............ ................................zł [słownie:…………………………. 

………………………………....................................................złotych], w tym ……………………….. 

zł VAT. 

 
II kryterium – okres gwarancji jakości: 
 
Okres gwarancji jakości: ……………………………………………………….. (ilość miesięcy). 

 
1) Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji 24 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca 

poda okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 

2) Punkty dla tego kryterium będą przyznawane w następujący sposób: 

a) 24 miesiące     – 0 punktów  

b)     25 miesięcy – 36 miesięcy   – 10 punktów 

c) 37 miesięcy – 48 miesięcy   – 20 punktów 

d) 49 miesięcy  - 60 miesięcy  – 30 punktów 

e) 61 miesięcy  i więcej   – 40 punktów    

ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia - 

dotyczy części 3(o ile jest to wiadome podać nazwy i adresy podwykonawców): 

L.p. Zakres dostaw 
Wartość lub procentowa część 

zamówienia 

Nazwa i adres podwykonawcy              

(w przypadku powoływania się na 

zasoby podwykonawców) 

1   
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2   

 

 

„Część 4 – wyposażenie pracowni matematycznej w ramach projektu pn.: 
 „Nauka dla nas w sam raz” współfinansowanego ze środków UE.” 

I kryterium – cena: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości ………….......................... zł 

[słownie: ...................................................................................................................................złote] 

netto, które zostanie zwiększone o należny podatek VAT  wg obowiązującej stawki.   

Ogółem wartość brutto zamówienia ............ ................................zł [słownie:…………………………. 

………………………………....................................................złotych], w tym ……………………….. 

zł VAT. 

 

II kryterium – okres gwarancji jakości: 
 
Okres gwarancji jakości: ……………………………………………………….. (ilość miesięcy). 

1) Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji 24 miesięcy. W przypadku, gdy 

Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie podlegała 

odrzuceniu. 

2) Punkty dla tego kryterium będą przyznawane w następujący sposób: 

a) 24 miesiące    – 0 punktów 

b) 25 miesięcy – 36 miesięcy  – 10 punktów 

c) 37 miesięcy – 48 miesięcy  – 20 punktów 

d) 49 miesięcy – 60 miesięcy  – 30 punktów 

e) 61 miesięcy i więcej   – 40 punktów    

 

ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia - 

dotyczy części 4(o ile jest to wiadome podać nazwy i adresy podwykonawców): 

L.p. Zakres dostaw 
Wartość lub procentowa część 

zamówienia 

Nazwa i adres podwykonawcy              

(w przypadku powoływania się na 

zasoby podwykonawców) 

1   
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2   

 

 

 

 

„Część 5 – zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu metrologii                     

    w ramach projektu pn.: „Zawodowi zawodowcy” współfinansowanego ze środków UE.” 

 

I kryterium – cena: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości ………….......................... zł 

[słownie: ...................................................................................................................................złote] 

netto, które zostanie zwiększone o należny podatek VAT  wg obowiązującej stawki.   

Ogółem wartość brutto zamówienia ............ ................................zł [słownie:…………………………. 

………………………………....................................................złotych], w tym ……………………….. 

zł VAT. 

 

II kryterium – okres gwarancji jakości: 
 
Okres gwarancji jakości: ……………………………………………………….. (ilość miesięcy). 

1) Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji 24 miesięcy. W przypadku,                             

gdy Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie 

podlegała odrzuceniu. 

2) Punkty dla tego kryterium będą przyznawane w następujący sposób: 

a) 24 miesiące               – 0 punktów 

b) 25 miesięcy – 36 miesięcy   – 10 punktów 

c) 37 miesięcy – 48 miesięcy   – 20 punktów 

d) 49 miesięcy – 60 miesięcy   – 30 punktów 

e) 61 miesięcy i więcej    – 40 punktów    
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ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia - 

dotyczy części 5(o ile jest to wiadome podać nazwy i adresy podwykonawców): 

L.p. Zakres dostaw 
Wartość lub procentowa część 

zamówienia 

Nazwa i adres podwykonawcy              

(w przypadku powoływania się na 

zasoby podwykonawców) 

1   

 

2   

 

 

 

„Część 6 – zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby kursu SEP w ramach 

projektu pn.: „Zawodowi zawodowcy” współfinansowanego ze środków UE.” 

 

I kryterium – cena: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości ………….......................... zł 

[słownie: ...................................................................................................................................złote] 

netto, które zostanie zwiększone o należny podatek VAT  wg obowiązującej stawki.   

Ogółem wartość brutto zamówienia ............ ................................zł [słownie:…………………………. 

………………………………....................................................złotych], w tym ……………………….. 

zł VAT. 

 

II kryterium – okres gwarancji jakości: 
 
Okres gwarancji jakości: ……………………………………………………….. (ilość miesięcy). 

1) Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji 24 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca 

poda okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie podlegała 

odrzuceniu. 

2) Punkty dla tego kryterium będą przyznawane w następujący sposób: 

a) 24 miesiące     – 0 punktów 

b) 25 miesięcy – 36 miesięcy   – 10 punktów 

c) 37 miesięcy – 48 miesięcy   – 20 punktów 
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d) 49 miesięcy – 60 miesięcy   – 30 punktów 

e) 61 miesięcy i więcej    – 40 punktów    

 

ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia - 

dotyczy części 6(o ile jest to wiadome podać nazwy i adresy podwykonawców): 

L.p. Zakres dostaw 
Wartość lub procentowa część 

zamówienia 

Nazwa i adres podwykonawcy              

(w przypadku powoływania się na 

zasoby podwykonawców) 

1   

 

2   

 

 
2. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem**?  

Odpowiedź: 

[  ] Tak [  ] Nie 

 
**
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 

124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

 

3. Oświadczamy, że: 

 

a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia zawartymi w SIWZ, projektem umowy  

dla odpowiedniej części zamówienia   oraz wszystkimi innymi dokumentami i akceptujemy  

je bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

przygotowania oferty, 

b) w razie wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

c)  projekty umowy będące załącznikami do SIWZ akceptujemy w całości, 

d)  spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 
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e)  uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, 

f)  w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

g)  całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w czasie określonym w SIWZ, 

h)  reklamacje należy kierować na adres:   

.................................................................................................................................. 

(brak wypełnienia j.w. traktowane będzie jako informacja, iż reklamacje kierować należny na adres 

siedziby wykonawcy), 

i) akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ, 

j) wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, 

k) pouczeni o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że wszystkie złożone do 

oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe oraz opisują stan faktyczny i prawny na dzień 

sporządzenia oferty. 

5. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji i dokumentów zamieszczonych w dokumentacji 

ofertowej na stronach nr ............................. 

 

 

6. OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: ............. ponumerowanych i wypełnionych stron. 
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Załączniki do oferty: 

1. ............................................................... 

2. ............................................................... 

3. ............................................................... 

4. ............................................................... 

5. ............................................................... 

6. ............................................................... 

7. ............................................................... 

8. ............................................................... 

9. ............................................................... 

10. ............................................................. 

11. ............................................................. 

12. ............................................................. 

  Wykonawca/Upełnomocnieni  
przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(miejscowość, 

data) 

(imię i nazwisko) (podpis, pieczęć) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        


