Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 1/2018

FORMULARZ OFERTY

I. Nazwa i adres Wykonawcy
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
II. Dane dotyczące Zamawiającego
MORSKIE PRZEDSZKOLE W GDAŃSKU MONIKA GIERSZON
UL. ROGALIŃSKA 17, 80-809 GDAŃSK
NIP: 9570227780, REGON: 363247771

III. Oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższą specyfikacją:

Przedmiot

L.p

Modernizacja
zewnętrznego placu
zabaw
Zakup i montaż
udogodnień dla osób
niepełnosprawnych

Ilość
sztuka/
komplet

1

12

2

14

3

15

Tablica interaktywna

1

4

16

PROJEKTOR

1

5

17

Laptop

1

6

19

7

20

8

28

9

29

10

30

Zakup wraz z instalacją
zestawu Biofeedback
Szkolenie Biofeedback I i
II stopnia dla dwóch osób
Klocki edukacyjne LEGO
DUPLO - zestaw
Zestaw do
programowania BEE BOT
i BLUE BOT Roboty
Edukacyjne
zestawów klocków
NUMICON

1

1

1
1
5

1

2

Cena brutto za
sztukę

Cena ogólna brutto

Oprogramowanie do
tablicy interaktywnej
niezbędne do nauki j.
obcego - zestaw
Gry planszowe, zabawki
edukacyjne - zestaw

11

36

12

42

13

45

Zestaw teatralny

1

14

55

Interaktywna ścianki
Knoocker

1

1

1

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia z pozycji ………………………………………….za łączną
kwotę cenę netto:..............................zł (słownie:..........................................................................)
podatek VAT………..%w wysokości:.......................zł (słownie:..........................................)
cenę brutto:........................................................zł
słownie:...............................................................................................................................)

Zobowiązuję się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2018 lub 15.05.2018
(adres: Morskie Przedszkole w Gdańsku ul. ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk).

Oświadczam, że ceny podane powyżej zawierają wszystkie koszty dostawy oraz montażu
zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Deklaruję, że ceny
oferty za realizację zamówienia nie ulegną zmianie.

OŚWIADCZAM, ŻE:
1.

W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu,.

2.

Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
przyjmuję warunki w nim zawarte.

3.

Realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu
ofertowym.

4.

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.

6.

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane
zawarte w ofercie, załączniku są zgodne z prawdą.

…………..…..…………

………………………………..…………….

Miejscowość i data

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania oferenta)

