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Załącznik nr 1 

.............................................................................. 
….......................................................................... 
….......................................................................... 
(nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce  
zamieszkania i dokładny adres Wykonawcy(ów) 

NIP …......................... REGON …......................... 

Dane teleadresowe do komunikacji z Zamawiającym: 

tel.................................................... 
e-mail..................................................................… 

Adres skrzynki ePUAP .............................. 

reprezentowany przez: 

…........................................................................... 
…........................................................................... 
na podstawie: 
….......................................................................... 
(wskazać podstawę do reprezentacji, np. KRS, 
CEIDG, pełnomocnictwo)  

 
 

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 
im. Marii Konopnickiej w Knurowie 
al. Lipowa 12 
44-196 Knurów 

 

Formularz oferty –– część 1  

 
1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie podstawowym na 

wykonanie zadania: „Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria 
Przyszłości dla MSP9 w Knurowie”  – Wyposażenie podstawowe – część 1. 

2. Cena ofertowa, wyliczona w zbiorczym formularzu cenowym, wynosi: 
 

 
Lp. Nazwa asortymentu Ilość  

 
*Cena 

 jednostkowa 
brutto 

*Wartość brutto  
(kol. 4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 

1. 

Filamenty - zestaw 
Każdy filament umieszczony jest na ekologicznej, 
kartonowej rolce. Szpula filamentu 750 g. Materiał 
PET-G. W skład zestawu wchodzą następujące 
filamenty (kompatybilne z drukarką 3D): 
- niebieski - 7 szt. 
- zielony - 7 szt. 
- szary - 6 szt. 
- czerwony - 6 szt. 
- biały - 6 szt.; 
lub równoważne 

1 
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2. 

Drukarka 3D wraz z akcesoriami 
W komplecie znajduje się: 
- drukarka 3D - umożliwia drukowanie 
trójwymiarowych modeli, posiada interfejs, zdalny 
podgląd wydruku, zintegrowany slicer, łączność z 
WiFi, pole robocze co najmniej: 15 x 15 x 15 cm; 
- 10 szt. filamentów; 
- biblioteka gotowych modeli 3D; 
- wirtualny kreator konstrukcji; 
- podstawy modelowania w przestrzeni; 
- co najmniej: 24 e-kursy z zakresu nowoczesnych 
technologii, nauczania zdalnego i metodologii 
STEAM, 86 gotowych scenariuszy lekcji (zgodnie z 
podstawą programową), 86 prezentacji 
multimedialnych dla uczniów, karty pracy dla uczniów, 
zintegrowane z Microsoft Teams i Google Classroom. 
Gwarancja min. 24 miesiące. Instrukcje obsługi w 
języku polskim. Usługi serwisowe dostępne na terenie 
całej Polski. Bezpłatna infolinia techniczna. Naprawa 
do 3 tygodni; lub równoważne 

1 

  

3. 

Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami - zestaw 
Zestaw edukacyjny dla początkujących programistów 
łączący naukę poprzez zabawę. Zawiera co najmniej: 
płytki stykowe prototypowe, komplet przewodów do 
płytki prototypowej męsko-męskie, komplet 
przewodów żeńsko-męskich, wyświetlacz LCD, 
matrycę LED 8 x 8, wyświetlacz LED, pilot zdalnego 
sterowania IR, odbiornik podczerwieni (IR), czujnik 
temperatury, moduł Joystick, czujnik poziomu cieczy - 
analogowy, buzzer, przyciski tact switch z 
odpowiednią liczbą zdejmowanych nakładek, diody 
LED w różnych kolorach, potencjometry, moduł 
czujnika wilgotności, klawiaturę matrycową, moduł 
zegara czasu rzeczywistego, moduł z przekaźnikiem, 
fotorezystor, silniki z odpowiednimi sterownikami, 
czujnik dźwięku, mikrofon, serwa, czujnik drgań 
wibracji, baterie, klipsy na baterie, zestaw rezystorów, 
konwertery analogowo-cyfrowe, głośnik, 
wzmacniacze, włącznik, kondensatory; lub 
równoważne 

1 

  

4. 

Stacja lutownicza z gorącym powietrzem 
Parametry minimalne stacji lutowniczej: moc 75 W, 
napięcie 220-240V~50Hz, zakres temperatur od 200 
do 480°C, dokładność temperatury +/- 1°C, czas 
nagrzewania 15 s do 350°C. 
Parametry minimalne stacji hot air: moc 750 W, 
napięcie 220-240V~50Hz, zakres temperatur od 100 
do 480°C, dokładność temperatury +/- 2°C, przepływ 
powietrza 120 l/min., czas nagrzewania 10 s do 
350°C; lub równoważne 

1 

  

5. 

Statyw z akcesoriami 
Statyw do aparatu i kamery. Parametry: pasmo 1/4" 
(6.4 mm), głowica statywu 3D, maksymalne 
obciążenie 500 g, wykonany z aluminium, waga 520 
g, posiada gumowe stopki, 4-częściowa noga statywu, 
maksymalna grubość profilu 16,8 mm, regulowana 
wysokość od 36,5 do 106,5 cm, ręczna regulacja 
wysokości kolumny środkowej. Gwarancja min. 24 
miesiące; lub równoważne 

1 
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6. 

 
Mikroport z akcesoriami 
Przenośny i wielofunkcyjny system cyfrowej transmisji 
dźwięku pracujący w częstotliwości cyfrowej 2.4 GHz. 
W zestawie znajduje się odbiornik z jednym 
nadajnikiem. Odbiornik systemu waży 26,5 g. Posiada 
uniwersalne wejście mini Jack 3,5 mm, ma 
wbudowaną antenę oraz baterię litową (DC 5V), którą 
można ładować poprzez wejście USB. Czas jej pracy 
to 6-7 godzin. Nadajnik waży 34 g. Wyposażony w 
wbudowany mikrofon o czułości -42 dB. Gwarancja 
min. 24 miesiące; lub równoważne 
 

1 

  

7. 

 
Oświetlenie do realizacji nagrań - zestaw 
Zestaw oświetleniowy, w skład którego wchodzi 
oprawa oświetleniowa światła stałego SOFTBOX, 
żarówka fotograficzna oraz statyw studyjny. 
Parametry: maksymalna wysokość 230 cm, wysokość 
robocza 220 cm, wygodne zaciski sekcji, głowica 
studyjna 1 mm z gwintem uniwersalnym 1/4", rozstaw 
nóg (od stopki do stopki) 75 cm, wymiary czaszy 
minimum 40 x 40 cm, mocowanie żarówki gwint E27, 
żarówka: minimum 65 W, temperatura barwowa 
5500K, ruchoma głowica, odbłyśnik wewnętrzny; lub 
równoważne 
 

1 

  

8. 

 
Mikrofon kierunkowy z akcesoriami 
Parametry: łączność przewodowa, kierunkowość 
kardioidalna, złącza Jack TRS 3,5 mm i Minijack 3,5 
mm, pasmo przenoszenia 75 ~ 20000 Hz, czułość -35 
dB, zasilanie zewnętrzne, metalowa konstrukcja, 
system tłumiący drgania, waga 69 g, gąbka 
mikrofonowa, kabel 3,5 mm TRS. Gwarancja min. 24 
miesiące; lub równoważne 
 
 

1 

  

9. 

 
Gimbal - zestaw 
Służy do aparatu fotograficznego i kamery. Akcesoria 
zawarte w zestawie to co najmniej: gimbal, statyw 
plastikowy, płytka montażowa, podpora obiektywu, 
podwyższenie aparatu, kabel zasilający USB-C (40 
cm), kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, 
Mini-USB, zapinany pasek x 2, śruba montażowa D-
Ring 1/4" x2, śruba 1/4". Parametry: udźwig 3 kg, 
częstotliwość pracy 2.4000-2.4835 GHz, moc 
nadajnika < 8 dBm, temperatura pracy od -20° do 45° 
C, połączenie Bluetooth 5.0 i USB-C, wspierane 
mobilne systemy operacyjne iOS 11 lub wyższy oraz 
Android 7.0 lub wyższy, wymiary 26 × 21 × 7,5 cm (z 
uchwytem) - złożony, 40 × 18,5 × 17,5 cm (z 
uchwytem, bez rozszerzonego gripa/ statywu) - 
rozłożony. Akumulator RB2-3400 mAh -7.2 V, ogniwa 
18650 2S, pojemność 3400mAh, energia 24.48 Wh, 
maksymalny czas pracy: 14 godzin; lub równoważne 
 
 

1 
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10. 

Aparat fotograficzny z akcesoriami 
Aparat fotograficzny pełni również funkcję kamery 
cyfrowej. Parametry: matryca CMOS 1/2.3 cala, 
rozdzielczość 20.4 mpx, ekran LCD 3 cale, zasilanie 
akumulatorowe, optyczny stabilizator obrazu, 
wbudowana lampa, wyjście AV, wyjście microHDMI, 
złącze USB: 2.0, zoom cyfrowy x 200, zoom optyczny 
x 50, ruchomy ekran LCD, łączność bezprzewodowa 
GPS i Wi-Fi, maksymalna rozdzielczość nagrywania 
filmów 1920 x 1080, maksymalna rozdzielczość zdjęć 
5184 x 3888, jakość zapisu filmów min. Full HD, 
obsługiwane karty pamięci: Memory Stick Duo, 
Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC, 
automatyczny wybór programu tematycznego, funkcja 
panoramy, funkcje poprawy jakości i edycji zdjęć, 
głośniki stereo, regulacja jasności wyświetlacza. W 
komplecie do aparatu znajdują się akcesoria: 
akumulator, kabel USB, oprogramowanie, pasek, 
pokrywa na obiektyw, zasilacz sieciowy, instrukcja 
obsługi w języku polskim. Gwarancja min. 24 
miesiące; lub równoważne 

1 

  

 
 

RAZEM 

 

 
 

3. Oświadczam/y, że udzielam/my gwarancji jakości: 
 

Rodzaj sprzętu Okres gwarancji 24 miesiące Okres gwarancji 36 miesięcy  

Drukarka 3D wraz z akcesoriami   

Aparat fotograficzny z akcesoriami   

 
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi – 24 miesiące. Wykonawca zobowiązany jest wskazać dla każdego ze 
sprzętów jeden okres gwarancji wynoszący 24 miesiące lub 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje krótszy niż 
minimalny okres gwarancji będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp. 
Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek okresu udzielonej gwarancji będzie równoznaczne z zaoferowaniem 
minimalnego okresu 24 miesięcy. Wskazanie okresu innego niż 24 lub 36 miesięcy będzie  równoznaczne  
z zaoferowaniem minimalnego okresu 24 miesięcy. 
 

4. Wykaz części zamówienia, które zamierzam/y powierzyć do realizacji podwykonawcom*: 
 

Lp. 

Części zamówienia, których wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom niebędącym podmiotami  
udostępniającymi zasoby 

Co stanowi …..% 
wartości całego 
zamówienia 

Nazwa podwykonawcy (o ile jest 
znany) 

    

    

(w przypadku nie wskazania części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, 
że całe zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału podwykonawcy). 

* niepotrzebne skreślić 

5. Oświadczam/y, że: 
- zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;  

- zapoznałem/liśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami 

umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia i przyjmuję go bez 

zastrzeżeń; 

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;  
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- jestem/śmy związany/i z niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ, licząc od dnia składania ofert 

podanego w SWZ i zobowiązuję/emy się do podpisania umowy, o ile moja/nasza oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą; 

- w cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**, 

- akceptuję/emy postanowienia następujących dokumentów: Regulaminu korzystania z systemu miniPortal, 

Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz Instrukcji 

użytkownika systemu miniPortal – ePUAP." 
(*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
(**) nie dotyczy 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  

 

6. Do oferty załączamy: 

 
Lp. 

 
Nazwa oświadczenia, dokumentu** 

Ilość 
załączników 

Załącznik nr…. 

a b c d 

1.  Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie 
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą 

  

2.  

Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, 
dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, chyba że Zamawiający może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 

  

3.  

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa 
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców 
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy.  

  

4.  

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawcy / 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
sporządzone na podstawie zał. nr 2 do SWZ oraz podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentacji.*** 

  

5.  

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, sporządzone na 
podstawie zał. nr 3 do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentacji. 

  

6.  
Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 6 do SWZ. 

  

7.  

Ewentualne zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - wraz 
z uzasadnieniem.(Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 222 ust. 5 Pzp). 

  

8.  Dodatkowe informacje i dokumenty wg uznania Wykonawcy.   

**W przypadku braku konieczności przedłożenia oświadczenia, dokumentu, w kolumnach 3 i 4 należy wpisać „kreskę” lub słowa „nie 
dotyczy” 

***W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć 
oświadczenie od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

7.Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

następujących towarów/usług:………………………………..……………………………………………………. 

……………………………………………………………...…………………………………..………………………  



MCE/26/132/2021/AŚ 
 

  6 

7.1. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:………………………….……………………  
7.2. Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała 

zastosowanie:    ………………………………………… 
Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione. 

 

Informacje dodatkowe niezbędne do wypełnienia  Informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP, zgodnie 
z art. 81 Pzp 

Oświadczam, że: 

1. jestem mikro przedsiębiorcą * tak  nie  

2. jestem małym przedsiębiorcą* tak  nie  

3. jestem średnim przedsiębiorcą* tak  nie  

4. jednoosobowa działalność gospodarcza * tak  nie  

5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej * tak  nie  

6. inny rodzaj * tak  nie  

*zaznaczyć właściwe 

 
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.  

 

 

 


