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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 2  

 
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 dodatkowe – część 2. 

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. 

Laptop (kompatybilny z drukarką 3D) 
Parametry: ekran o przekątnej 15,6 cali, procesor Intel 
Core i5, pamięć RAM 8 GB, dysk 256 SSD, brak 
wbudowanego napędu optycznego, złącza HDMI i 
USB, czytnik kart SD, komunikacja: Wi-Fi i Bluetooth 
4.0, system operacyjny Windows 10 Pro; lub 
równoważne 

1 

  

2. 

Stół warsztatowy/montażowy/stolarski - nr 1 
Stół wykonany ze sklejki o wymiarach 100 x 60 cm, z 
regulowaną wysokością 71 i 76 cm, blat o grubości 
2,4 cm. Kolor: klon; lub równoważne 

14 
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3. 

Stół warsztatowy/montażowy/stolarski - nr 2 
Stół wykonany ze sklejki o wymiarach 150 x 60 cm, z 
regulowaną wysokością 71 i 76 cm, udźwig 300 kg, 
posiada 2 potrójne gniazdka. Kolor: klon; lub 
równoważne 

1 

  

4. 

Stół warsztatowy/montażowy/stolarski - nr 3 
Stół wykonany z płyty meblowej o wymiarach 130 x 50 
cm w kolorze klon, posiada obrzeże ABS, zaokrąglone 
narożniki oraz aluminiowy stelaż. Można regulować 
wysokość stołu; lub równoważne 

15 

  

5. 

Nakładka/nadbudowa/tylna ścianka do stołu 
Wykonana z płyty wiórowej, wyposażona w tablicę 
narzędziową, w komplecie ze stelażem oraz 
haczykami warsztatowymi do wieszania sprzętu o 
długości 3 i 4 cm. Mocowana do stołu. Wymiary: 100 x 
60 cm; lub równoważne 

5 

  

6. 

Szafa na narzędzia - nr 1 
Składa się z trzech segmentów wykonanych z płyty 
meblowej na kółkach - ustawionych jeden na drugim. 
Wyposażona w szuflady z przegródkami. Zawiera co 
najmniej 16 pojemników na mniejsze akcesoria. 
Zamykana na zamek. Kolor: klon. Wymiary: 59,8 x 
37,7 x 83,2 cm; lub równoważne 

5 

  

7. 

Szafa na narzędzia - nr 2 
Szafa modułowa, wykonana z płyty meblowej o gr. 18 
mm. Zawiasy drzwi umożliwiają otwieranie szafki pod 
kątem 90 stopni. Zamykana na zamek. Kolor: klon. 
Wymiary łączne: 82 x 48 x 187,8 cm; lub równoważne 

8 

  

8. 

Szafa na narzędzia - nr 3 
Szafa modułowa, wykonana z płyty meblowej o gr. 18 
mm. Zawiasy drzwi umożliwiają otwieranie szafki pod 
kątem 90 stopni. Zamykana na zamek. Kolor: klon. 
Wymiary łączne: 82 x 48 x 117,4 cm; lub równoważne 

4 

  

9. 

Taboret/fotel obrotowy - nr 1 
Wyposażony w kółka, z regulacją wysokości 
(wysokość minimalna przed regulacją 450 mm), 
siedzisko wykonane ze sztucznej skóry, kolor czarny, 
maksymalnie obciążenie 80 kg; lub równoważne 

29 

  

10. 

Taboret/fotel obrotowy - nr 2 
Wyposażony w kółka, z regulacją wysokości 
(wysokość minimalna przed regulacją 450 mm), 
siedzisko wykonane ze sztucznej skóry, kolor 
niebieski, maksymalnie obciążenie 80 kg; lub 
równoważne 

29 

  

11. 

Pojemnik warsztatowy 
Wykonany z tworzywa sztucznego. Służy do 
przechowywania drobnych elementów narzędziowych. 
Wymiary: 10 x 10 x 60 cm; lub równoważne 

25 

  

12. 

Tablica ścieralna 
Trójdzielna, ceramiczna tablica o wymiarach 170 x 
100 cm (po rozłożeniu skrzydeł 340 x 100 cm). 
Powierzchnia zielona o właściwościach 
magnetycznych, tył wzmocniony blachą ocynkowaną. 
Możliwość pisanie markerami po powierzchni tablicy. 
W komplecie elementy mocujące; lub równoważne 

1 

  

13. 

Narzędzia do obróbki drewna i metalu - zestaw 
W skład zestawu wchodzą co najmniej: 
akumulatorowa wiertarko-wkrętarka, kątownik 
stolarski, 3 szt. młotków (drewniany, gumowy, 

15 
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ślusarski), bezprzewodowy pistolet do klejenia na 
gorąco z wkładami, taśma miernicza, komplet 
wkrętaków, kątomierz, komplet tarników, taker ze 
zszywkami, wiertła do drewna i metalu, dłuta, strug do 
drewna, nóż do cięcia, obcęgi, kombinerki, ołówek 
stolarski, bity do wkrętarki, multimetr, rurki 
termokurczliwe, komplet pilników ślusarskich, punktaki 
do metalu, szczotka druciana, piła ramowa, 
suwmiarka, rysik traserski, cyrkiel ślusarski na ołówek, 
szczypce precyzyjne, lupa, pęseta, szczypce, imadło 
ślusarskie, przymiar stalowy. Całość umieszczona jest 
w skrzynkach narzędziowych; lub równoważne 

14. 

Wypalarka do drewna z akcesoriami 
Narzędzie elektryczne do wykonywania zdobień w 
drewnie, a także w skórze i korku. W komplecie 
stojak, igły i różne końcówki do zdobień (co najmniej 7 
szt.). Wymiary: 19 x 3 cm; lub równoważne 

15 

  

15. 

Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami- nr 1 
Zestaw podstawowy dla uczniów klas 4-8 do nauki 
robotyki, który daje możliwości kreatywnego 
projektowania. W skład zestawu wchodzi co najmniej 
500 kolorowych elementów typu lego, powierzchnia 
prototypowa, ramki do budowy modeli, koła z 
silnikiem, klipsy do przewodów, hub z akumulatorem, 
pakiet materiałów dla nauczyciela - co najmniej 400 
gotowych lekcji w języku polskim; lub równoważne 

5 

  

16. 

Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami 
- nr 2 
Zestaw dla uczniów klas I-III do nauki przedmiotów 
STEAM w sposób interaktywny. W skład zestawu 
wchodzą co najmniej minifigurki, klocki typu lego, 
łącznik, płytka konstrukcyjna, hub, małe koło, matryca 
świetlna, czujnik kolorów, mały silnik, aplikacja, 
scenariusze lekcji w języku polskim - co najmniej 50 
godzin materiałów dla nauczycieli; lub równoważne 

4 

  

17. 

Maszyna do szycia z akcesoriami 
Sprzęt posiada co najmniej 15 programów 
ściegowych, trwałe metalowe podzespoły, funkcję 
półautomatycznego obszywania dziurek oraz płynną 
regulację szerokości zygzaka. Prędkość maksymalna 
to 830 wkłuć na minutę, pole pracy jest oświetlone 
światłem LED. Maszyna odporna na błędy 
początkujących. Wyposażenie maszyny: rozpruwacz, 
wkrętak płaski, szpulki (co najmniej 4 szt.), zestaw 
igieł, blokada szpulki (duża i mała), rozrusznik 
narożny z przewodem, instrukcja w języku polskim; 
lub równoważne 

15 

  

18. 
Igły do maszyny do szycia - zestaw 
15 kompletów różnego rodzaju igieł do szycia; lub 
równoważne 

15 
  

19. 
Taśma miernicza 
Centymetr krawiecki, długość 150 cm; lub 
równoważne 

15 
  

20. 

Kordonek - zestaw materiałów eksploatacyjnych 
W skład zestawu wchodzi 11 kolorów kordonków 
(biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, jasnoniebieski, 
granatowy, limonkowy, ciemnozielony, brązowy, 
jasnoszary, czarny) po 10 szt. z każdego koloru, 10 g, 
długość 65 m; lub równoważne 

1 
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21. 
Włóczka - zestaw materiałów eksploatacyjnych 
W skład zestawu wchodzą włóczki w 14 kolorach (po 
100 g każda); lub równoważne 

6 
  

22. 
Ramy tkackie - krosna do tkania 
Drewniana rama o wymiarach 40 x 30 cm; lub 
równoważne 

29 
  

23. 
Nożyczki uniwersalne 
Posiadają gładkie ostrza ze stali nierdzewnej, długość 
21,5 cm; lub równoważne 

15 
  

24. 
Nici - zestaw materiałów eksploatacyjnych 
W skład zestawu wchodzi 200 szt. nici w 40 różnych 
kolorach - po 5 szt. każdego koloru; lub równoważne 

4 
  

25. 
Szpilki 
Paczka szpilek krawieckich z perłowymi główkami; lub 
równoważne 

15 
  

26. 
Szydełka - zestaw 
W skład zestawu wchodzą 3 szt. szydełek w różnych 
rozmiarach: 1,25, 1,5, 1,75; lub równoważne 

29 
  

27. 

Instrukcje BHP 
Zasady BHP na stanowisku pracy ręcznej - plansza o 
wymiarach 68 x 98 cm z haczykami do powieszenia 
na ścianie; lub równoważne 

1 

  

28. 
Plansza z akcesoriami 
Ściegi - plansza o wymiarach 68 x 98 cm z haczykami 
do powieszenia na ścianie; lub równoważne 

1 
  

29. 

Plansza z akcesoriami 
Przykłady kompozycji ściegów - 2 szt. różnych plansz 
o wymiarach 68 x 98 cm z haczykami do powieszenia 
na ścianie; lub równoważne 

1 

  

30. 

Plansza z akcesoriami 
Narzędzia do robótek ręcznych - plansza o wymiarach 
68 x 98 cm z haczykami do powieszenia na ścianie; 
lub równoważne 

1 

  

 
 

RAZEM 

 

 
 

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

Rodzaj sprzętu Okres gwarancji 24 miesiące Okres gwarancji 36 miesięcy  

Maszyna do szycia z akcesoriami   

Laptop   

 
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*: 
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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;  

- 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 
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Lp. 

 
Nazwa oświadczenia, dokumentu** 

Ilość 
załączników 

Załącznik nr…. 

a b c d 
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:………………………………..……………………………………………………. 

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

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.  

 

 

 


