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Załącznik nr 2 do postępowania nr 04/FiJ/POKL/9.1.1 
 

 

 

Zamawiający: 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw 

Ul. Majdańska 9 lok. 62 

04-088 Warszawa 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Odpowiadając na ogłoszenie składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości poniżej 207 000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 poz. 1232 z późn.zm.) pn. 
zakup i dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych  w 
ramach projektu „Franek i Jola chodzą do przedszkola” (projekt realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.). 
 
 

 
Pełna nazwa Wykonawcy 
 

 
 

 
Siedziba Wykonawcy 
 

 

 
Numer telefonu/fax 
 

 

 
Strona www, adres e-mail 
 

 

 
NIP/REGON 
 

 

Imię i nazwisko osoby/osób 
uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 

KRYTERIUM A 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, za cenę: 

 
 
 
 
 
 
 

Pieczątka Wykonawcy 
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Lp. Nazwa 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 

Wartość ogółem 
brutto (zł) 

1 Zestaw diagnostyczno - terapeutyczny zestaw 5   

2 Emocje i relacje społeczne - stymulacja sztuka 5   

3 "Pytam i odpowiadam" zestaw 5   

4 "Głoski szumiące śpiewająco" zestaw 5   

5 "Bystre oczko" sztuka 5   

6 "Przeciwieństwa" sztuka 5   

7 "Ćwiczenia wnioskowania przez analogię" sztuka 5   

8 3-elementowe historyjki obrazkowe sztuka 5   

9 4-elementowe historyjki obrazkowe sztuka 5   

10 6-elementowe historyjki obrazkowe sztuka 5   

11 "Odgłosy przyrody" zestaw 5   

12 "Buźki" sztuka 5   

13 "Cienie logopedyczne" zestaw 5   

14 "Gumowe ucho" sztuka 5   

15 UniLogo2 - różnicowanie szeregów sztuka 5   

16 UniLogo2 - zdanie i tekst sztuka 5   

17 Logopedyczne Zabawy. Część II - S, Z, C, DZ sztuka 5   

18 Logopedyczne Zabawy. Część IV - J, L, R sztuka 5   

19 
Logopedyczne Zabawy. Część VI – różnicowanie 
szeregów 

sztuka 5 
  

20 Logopedyczne zabawy cz. VII - słuch fonemowy sztuka 5   

21 
Unilogo3 - wyrazy w obrazkach - karty do terapii 
roratyzmu 

sztuka 5 
  

22 "Czterolistna koniczyna - ślimak" sztuka 5   

23 Kostki logopedyczne zestaw 5   

24 KARTY LOGOPEDYCZNE – głoski syczące sztuka 5   

25 KARTY LOGOPEDYCZNE – głoski szumiące sztuka 5   

26 Logopedyczne opozycje głoskowe sztuka 5   

27 "Od obrazka do słowa" sztuka 5   

28 "Co robi? Czym?" zestaw 5   

29 "Bim Bom" sztuka 5   

 

RAZEM 

 

 

 

Słownie razem 

 

 

 

KRYTERIUM B 

Nazwa 
Ilość dni 

(prosimy podać w ciągu ilu dni kalendarzowych od podpisania umowy  

zrealizują Państwo zakup i dostawę) 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

 

 



 
   

 

 
 

 

 

„Franek i Jola chodzą do przedszkola” 
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

_____________________________________________________________________________________________
Postępowanie nr 04/FiJ/POKL/9.1.1                                                                                                                   Strona 3 z 4 
 

1. Oświadczamy, że 

1.1 zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia oraz spełniamy warunki określone w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1.2 podana przez nas cena oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego wykonania 

przedmiotu zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

1.3 zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

1.4 wykonamy usługę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zapisami zawartymi 

we wzorze umowy, złożoną ofertą. 

1.5 zastosowana w ofercie stawka podatku VAT jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 11 marca 

2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.). 

 

2. Zapewniamy o ważności oferty przez 30 dni, licząc od terminu składania ofert. 

 

3. Projekt umowy Zamawiającego został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

4. Oferta została złożona na…………… stronach, kolejno ponumerowanych od nr ………… do nr ………. 

 

5. Informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty na stronach od nr …………. do nr ……… 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

 

6. Osoba do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy jest: 

 

Pan/Pani ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel./fax ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez 

dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 

 

Przedstawiciel firmy …………………………………………………………………………………………………………………… 

Pan/Pani ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stanowisko …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel./fax ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki: 

 

 

 

 

 

 

 

…………..………………………………………. 
Miejscowość i data  

 
 
 

…………..………………………………………. 
Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy 

 

  

 


