
 

 

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Znak sprawy: CUW. 2420.4.2021.PKM 

 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
……………………………… 
(miejscowość, data) 

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy ) 
 
e-mail: ……………………..….  
 
telefon: ……………………….  

Centrum Usług Wspólnych  
w Opolu 
ul. Piastowska 17  
45-082 Opole 
 

 
 

Nazwa zamówienia: dostawa materiałów zużywalnych (materiałów plastycznych) niezbędnych 

do realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (24 zestawy) do 

wskazanych przez Zamawiającego Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola, w ramach 

projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie 

edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

 

1. Oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, maksymalne wynagrodzenie 

za dostawę 24 zestawów materiałów zużywalnych (materiałów plastycznych) niezbędnych 

do realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (cena) -  

……………………………… zł brutto (w tym podatek VAT). Zestaw składa się z: 

 ilość Cena jednostkowa Wartość brutto 

Papier rysunkowy biały A4, 

Gramatura 80g/m2 
250 ark. zł zł 

Papier rysunkowy kolorowy A4, 

Gramatura 80g/m2 
50 ark. zł zł 

Kredki świecowe 12 kolorów 5 opak. zł zł 

Plastelina niebrudząca 6 

kolorów, min. 110g 
5 opak. zł zł 



 

 

Nożyczki metalowe dla dzieci, 

zaokrąglona końcówka, od 3 lat 
10 szt. zł zł 

krepina kolorowa, mix. kolorów, 

min. 50x200cm 
20 rolek zł zł 

Klej w sztyfcie min. 9g 5 szt. zł zł 

Pędzle standard płaskie 8 mm – 

5 szt. 
zestaw zł zł 

tempery 0,5-litrowe - 6 kolorów 

(żółty, biały, czerwony, niebieski, 

zielony, brązowy) 

zestaw zł zł 

naklejki motywacyjne dla dzieci 

do przedszkola 

zestaw,  

min. 200 szt. 
zł zł 

 CENA 1 ZESTAWU: zł 

 

2. Oświadczam/y, że:  

a) Zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego  

i projektowanymi postanowieniami umowy i nie wnoszę/wnosimy żadnych 

zastrzeżeń; 

b) Jestem/jesteśmy w stanie, na podstawie przedstawionych mi/nam 

materiałów zrealizować przedmiot zamówienia; 

c) Uzyskałem/uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

3. Oświadczam/y, że zamówienie zostanie wykonane w terminie wskazanym  

w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam/y, że zamówienie wykonam/y samodzielnie. 

5. Oświadczam/y, że przekazałem informacje zawarte w obowiązku informacyjnym 

dotyczącym przetwarzania danych przez Zamawiającego osobom fizycznym, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i przekazałem Zamawiającemu w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w celu 

realizacji umowy1. 

 

 
 

 
…………………………………………… 

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć Wykonawcy) 

 

Miejscowość,  data  ………………………    

……………………………….……….…….. 

Podpis Wykonawcy2 

 

 

 
1 W 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, treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
2 W przypadku Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy wg zapisów 
właściwego rejestru  np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub stosownego 
pełnomocnictwa. 


