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FORMULARZ OFERTY  

 

Przedmiot przetargu 

Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni 

szkolnych w ramach realizacji projektu.: 

„Przyszłość zaczyna się dziś''  

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020.  

Zamawiający 
Szkoła Podstawowa  nr 5 im. Wł. 
Broniewskiego w Płocku, ul. Cicha 12A  

Wykonawca (nazwa, adres) 

adres e - mail 

 

………………..@…………………….. 

Cena ofertowa netto plus podatek VAT 
(23%) brutto 

 

Cena ofertowa netto w przypadku 

wskazanym w pkt 3 oferty 
 

 

Termin związania ofertą 

 

30 dni 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu 
zamówienia. 

2. Zamówienie zrealizujemy przy udziale Podwykonawców: 

a) .................................................................................................................... 

(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 

3. Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług. Powyższy obowiązek będzie dotyczył ……………. objętych przedmiotem 
zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła 
………………….... zł. 

Dnia ..................................    ........................................................ 

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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1. laptop z oprogramowaniem dla nauczyciela 
 

    Potwierdzenie  

spełnienia wymagań 

określonych w opisie 

przedmiotu 

zamówienia 

PRODUKT 

 

PRODUCENT i 

MODEL 

 

 

CENA NETTO 

TAK/NIE**   

 

 

 

2. laptopy z oprogramowaniem dla uczniów do pracowni informatycznej 
 

    Potwierdzenie  

spełnienia wymagań 

określonych w opisie 

przedmiotu 

zamówienia 

PRODUKT 

 

PRODUCENT i 

MODEL 

 

 

CENA NETTO 

TAK/NIE**   

 

 

 

 

 

3. laptopy do realizacji zajęć dla nauczycieli (do pracowni informatyki oraz 

pracowni matematyki) 

 

 

    Potwierdzenie  

spełnienia wymagań 

określonych w opisie 

przedmiotu 

zamówienia 

PRODUKT 

 

PRODUCENT i 

MODEL 

 

 

CENA NETTO 

TAK/NIE**   
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4. stolik projekcyjny – CPV  

    Potwierdzenie  

spełnienia wymagań 

określonych w opisie 

przedmiotu 

zamówienia 

PRODUKT 

 

PRODUCENT i 

MODEL 

 

 

CENA NETTO 

TAK/NIE**   

 

 

 

5. monitory interaktywne z oprogramowaniem (do pracowni informatyki oraz 

pracowni matematyki)  

 

    Potwierdzenie  

spełnienia wymagań 

określonych w opisie 

przedmiotu 

zamówienia 

PRODUKT 

 

PRODUCENT i 

MODEL 

 

 

CENA NETTO 

TAK/NIE**   

 

 

 

 

6. Statyw elektryczny mobilny do monitorów interaktywnych)  

 

    Potwierdzenie  

spełnienia wymagań 

określonych w opisie 

przedmiotu 

zamówienia 

PRODUKT 

 

PRODUCENT i 

MODEL 

 

 

CENA NETTO 

TAK/NIE**   
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7.  ekran projekcyjny  

 

    Potwierdzenie  

spełnienia wymagań 

określonych w opisie 

przedmiotu 

zamówienia 

PRODUKT 

 

PRODUCENT i 

MODEL 

 

 

CENA NETTO 

TAK/NIE**   

 

 

 

 
8. urządzenia wielofunkcyjne (do pracowni matematyki oraz pracowni 

matematyki)  

    Potwierdzenie  

spełnienia wymagań 

określonych w opisie 

przedmiotu 

zamówienia 

PRODUKT 

 

PRODUCENT i 

MODEL 

 

 

CENA NETTO 

TAK/NIE**   

 

 

 

 

Data:............................................ 

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

( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 
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