
Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego
z dnia 25.11.202L r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa pomocy dydaktycznych zgodnie z Uchwałą nr I2g Rady Ministrów z dnia 29 września
2O2I r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego
polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury -,,Laboratoria przyszłości" dla Publicznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w
Biadaczu

Nazwa i adres Zamawiającego:
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym i Przedszkolnym Oddziałem
Zamiejscowym w Biadaczu
u]. Kasztanowa I,46-233 Bąków
e-mail: psp.bakow(Oao.kluczbork.pl

te|.77-4I74902

Dane doĘczące Dostawcy
lmię i Nazwisko/Nazwa..

Ad res za mieszka nia/Siedziba

nr telefonu

e-mail:

NlP:

Zobowiązania Dostawcy

Oferuję dostawę pomocy dydaktycznych w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości" dla Publicznej

Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w
Biadaczu zgodnie z specyfikacją z załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 25.11 .2021, r. za:

słownie:

- Oświadczam, że zaproponowane pomoce są zgodne z katalogiem pomocy w ramach programu

,,Laboratoria przyszłości" i spełniają jego wymagania,

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania dostawy oraz

podatki.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami i przedmiotem zamówienia i nie zgłaszam żadnych

uWag.

- Oświad czam, że akceptuję warunki dostawy określone przezZamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności, potrąceń i stosowania kar umownych określone przez

Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

- Udzielam gwarancji na dostarczone pomoce 24 miesiące.

- Podpiszę bez zwłoki umowę na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i

w złożonej ofercie (*skreślić niepotrzebne):



a) Wnoszę o podpisanie umowy na

warunkami opisanymi w Zapytaniu

podpisania tejże umowy*.

lub

dostawę pomocy dydaktycznych w siedzibie Zamawiającego zgodnie z

ofertowym i deklaruję realizację zamówienia do dnia ...../..,..., od daty

b) Wnoszę o podpisanie umowy na dostawę pomocy dydaktycznych poza siedzibą Zamawiającego zgodnie

z warunkami opisanymi w Zapytaniu ofertowym, zgadzam się na otrzymanie formularza umowy pocztą e-

mail i odesłanie podpisanych z naszej strony 3 egzemplarzy pocztą kurierska/przez posłańca i deklaruję

realizację zamówienia do dnia

- Oświadczam, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, . posiadanie udziałów

lub co najmniej I0%akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczegorlub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika .

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zawartą w zapytaniu ofertowym

kla uzulą informacyjną.

podpis Dostawcy


