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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 08 / 2018 –  

Wzór formularza oferty  

 

OFERTA   
 

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

 

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

 

……………………………………. 
  (nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II Sióstr 

Prezentek w Rzeszowie,   

ul. ks. J. Jałowego 1,  

35-010 Rzeszów 
 

 

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia w trybie „zapytania ofertowego” na: dostawę 

wyposażenia pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 

Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, 

biologii, geografii. 

1) oferujemy wykonanie zamówienia, stosując niżej wymienione stawki: 

Nr zadania 

częściowego 

 

Nazwa przedmiotu Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

Nazwa producenta 

oraz nazwa produktu 

nadana przez 

producenta 

oferowanego sprzętu, 

okres gwarancji 

1 Dostawa teleskopu szt. 1.    

2 Dostawa przenośnego 

planetarium szt. 1. 

   

3 Dostawa map nieba szt. 

20. 

   

4 Dostawa odzieży 

ochronnej do pracowni 

chemicznej  

   

5 Dostawa destylarki do 

wody szt. 1. 

   

6 Dostawa wagi 

edukacyjnej szt. 2. I 

wzorca masy klasy M1 

odważnik M1 200g szt. 1. 

Szczegółowa 

wycena w 

załączeniu 

 Informacje w 

szczegółowej wycenie w 

załączeniu 
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7 Dostawa płaszcza 

grzewczego z 

regulatorem mocy 00500 

szt. 1 

   

8 Dostawa mieszadła 

magnetycznego szt. 1 

   

9 Dostawa edukacyjnego 

pH-metru z 

wyposażeniem szt. 1 

   

10 Dostawa wyposażenia 

chemicznego 

Szczegółowa 

wycena w 

załączeniu 

 Informacje w 

szczegółowej wycenie w 

załączeniu 

11 Dostawa tablicy 

suchościeralnej wraz z 

pisakami 

   

12 Dostawa odczynników 

chemicznych grupa I  

Szczegółowa 

wycena w 

załączeniu 

 Informacje w 

szczegółowej wycenie w 

załączeniu 

13 Dostawa odczynników 

chemicznych grupa II  

Szczegółowa 

wycena w 

załączeniu 

 Informacje w 

szczegółowej wycenie w 

załączeniu 

14 Dostawa mikroskopu 

trinokularowego szt. 1 

   

15 Dostawa kamery  szt. 1    

16 Dostawa ZOOM u 

STEREOSKOPOWEGO  

szt. 1 

   

17 Dostawa preparatów do 

pracowni biologicznej 

Szczegółowa 

wycena w 

załączeniu 

 Informacje w 

szczegółowej wycenie w 

załączeniu 

18 Dostawa szachów szt. 10 

i zegarów szt. 10   

   

19 Dostawa wyposażenia 

laboratoryjnego 

Szczegółowa 

wycena w 

załączeniu 

 Informacje w 

szczegółowej wycenie w 

załączeniu 

20 Dostawa lodówki 

laboratoryjnej szt. 1 

   

21 Dostawa lampy UV 

analitycznej szt. 1 

   

22 Dostawa pożywki do 

hodowli bakterii i 

grzybów 

niechorobotwórczych 

   

23 Dostawa aparatu do 

elektroforezy 

horyzontalnej szt. 1 

   

24 Dostawa inkubatora 

cieplnego szt. 1 

   

25 Dostawa GPS szt. 10     
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26 Dostawa 

oprogramowania do 

tworzenia map 

   

 

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 
 

3) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym 
 

4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w załączniku do 

zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
 

5) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

6) Nazwa podwykonawcy i zakres rzeczowy, któremu  Wykonawca zamierza powierzyć  

  wykonanie części przedmiotu zamówienia lub całości przedmiotu zamówienia. 

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy 

   

   

* Wypełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo  

 

7) załącznikami do niniejszej oferty są: 

  

  

  

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

inne ................................................................. . 

 

Dane kontaktowe Wykonawcy:    

Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS :  

…………………………………………………………….. 

telefon ........................................ 

Fax. ............................................. 

 e-mail: ....................................... 

NIP   : ........................................... 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 


