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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

F O R M U L A R Z    O F E R T Y 
 

Nazwa i siedziba Wykonawcy  albo Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy 
.........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko): 
............................................................................................................................................................... 
Nr telefonu, faksu .................................................................................................................................... 
Regon:......................................................................... NIP:.................................................................... 
Województwo............................................................... Powiat................................................................. 
Internet: http://............................................................ e-mail:..........................@................................... 
 

Dla: 
 

Zespołu Szkół w Tuchowie 

Ul. Jana Pawła II 6 

33-170 Tuchów 

 
Nawiązując do ogłoszenia  o przetargu nieograniczonym – ………… – „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na 

potrzeby projektu „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” realizowanego w ramach programu 

indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ” 
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1. Oferujemy przedmiot zamówienia objęty niniejszym zamówieniem, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ w cenie:  

Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych  
 

Część zamówienia nr 1 – Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami  w zdobywaniu umiejętności matematycznych 

 

RAZEM część nr 2    (wszystkie pozycje) : 
  

 
  

Przystępując do danej części, należy wypełnić wszystkie pozycje w tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. 
 
 

 

l.p. Nazwa 
przedmiotu 

Opis przedmiotu 

Ilość j.m. 
cena 

jednostkowa 
netto w PLN 

cyfrowo 

VAT 
w PLN 
cyfrowo 

cena 
jednostkowa 

brutto 
(z VAT)  
cyfrowo 

wartość 
brutto 

 (z VAT) 
cyfrowo 
(d * h) 

wartość 
brutto (z 

VAT)  
w PLN 
słownie 

a b c d e f g h i j 

1.  EduSensus 
MatŚwiat część 
1 Europa - 
działania na 
liczbach do 20  

Licencja na 10 
stanowisk 

 Program wspomagający diagnozę i 
terapię zaburzeń umiejętności 
matematycznych na poziomie szkoły 
podstawowej. Część 1 Europa, 
Działania na liczbach 1–20. 

1 zestaw 

    

 

2.  EduSensus 
MatŚwiat część 
2 Afryka - 
działania na 
liczbach do 100  

Licencja na 10 
stanowisk 

Program wspomagający diagnozę i 
terapię zaburzeń umiejętności 
matematycznych na poziomie szkoły 
podstawowej. Część 2 Afryka - 
działania na liczbach do 100  

 

1 zestaw 
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Część zamówienia nr 2. – Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze  

 

lp. Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu ilość j.m. 

cena 
jednost
kowa 

netto w 
PLN 

cyfrow
o 

VAT 
w PLN 
cyfrow

o 

cena jednostkowa 
brutto 

(z VAT)  
cyfrowo 

wartość brutto 
 (z VAT) 
cyfrowo) 

 
 

wartość brutto 
(z VAT)  
w PLN 
słownie 

a b c d e f g h i j 
1. EduSensus MatŚwiat  

część 3  

Azja - działania na 
liczbach do 1000  

Licencja na 10 
stanowisk 

Materiał zgromadzony w programach 
doskonale uzupełnia zajęcia 
programowe w szkole podstawowej. 
Stanowi jednocześnie idealne 
narzędzie pracy na zajęciach 
rozwijających zainteresowania 
uczniów z uwagi na unikatową, 
starannie przemyślaną konstrukcję 
programu. Bogaty pakiet ćwiczeń 
pozwala w sposób wyczerpujący 
zrozumieć dane zjawisko i opanować 
odpowiadające mu działanie 
matematyczne.  

1 zestaw 

    

 

2. EduSensus MatŚwiat 
część 4 Ameryka 
Północna - liczby 
wielocyfrowe, 
ułamki dziesiętne  

Licencja na 10 
stanowisk 

Materiał zgromadzony w programach 
doskonale uzupełnia zajęcia 
programowe w szkole podstawowej. 
Stanowi jednocześnie idealne 
narzędzie pracy na zajęciach 
rewalidacyjnych oraz korekcyjno-
kompensacyjnych z uwagi na 
unikatową, starannie przemyślaną 
konstrukcję programu. Bogaty pakiet 
ćwiczeń pozwala w sposób 
wyczerpujący zrozumieć dane 
zjawisko i opanować odpowiadające 
mu działanie matematyczne nawet 

1 zestaw 
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bardzo opornym uczniom oraz 
dzieciom z dyskalkulią.  

3. 

EduSensus MatŚwiat  

część 5  

Australia – Ułamki, 
procenty, czas 

 Licencja na 10 
stanowisk 

Materiał zgromadzony w programach 
doskonale uzupełnia zajęcia 
programowe w szkole podstawowej. 
Stanowi jednocześnie idealne 
narzędzie pracy na zajęciach 
rewalidacyjnych oraz korekcyjno-
kompensacyjnych z uwagi na 
unikatową, starannie przemyślaną 
konstrukcję programu. Bogaty pakiet 
ćwiczeń pozwala w sposób 
wyczerpujący zrozumieć dane 
zjawisko i opanować odpowiadające 
mu działanie matematyczne nawet 
bardzo opornym uczniom oraz 
dzieciom z dyskalkulią.  

1 zestaw 

    

 

4. EduSensus Uczeń 
Zdolny 

Licencja na 10 
stanowisk 

Program multimedialny eduSensus 
Uczeń zdolny składa się z pięciu 
bloków tematycznych, w których 
zamieszczono propozycje różnych 
treści do wykorzystania w realizacji 
25 projektów edukacyjnych: 
ŚWIAT WOKÓŁ NAS 
KOMPAS, MAPA, 
GPS,WYNALAZKI,SAMI TEŻ 
TO POTRAFIMY! 
CO W TRAWIE PISZCZY? 
 

1 zestaw 

    

 

RAZEM  część nr 2  (wszystkie pozycje) :        

Przystępując do danej części, należy wypełnić wszystkie pozycje w tabeli pod rygorem odrzucenia oferty. 
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2. Warunki płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury, po dostawie.  
3. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z załączonym wzorem umowy i nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
5. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ, został przez nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się  
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7. Oferta została złożona na ………… podpisanych i kolejno ponumerowanych stronach . 
8. Zamówienie zrealizujemy przy pomocy podwykonawców (niepotrzebne skreślić): 

a) TAK *, wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, 
 

L.p. Powierzane czynności Uwagi 

   

   

   

b) NIE, zrealizujemy zamówienie sami *. 
 
9. Zamówienie zrealizujemy (odpowiednie wypełnić): 

a) sami ………………………………………………………………………………………………………………… 
b) w konsorcjum z: 

- ………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
 
10. (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum). Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb 

niniejszego zamówienia jest następujący: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są: 

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami) 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
.......................................................      ………................................................................... 
   Miejscowość, Data         Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 

 


