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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 dla Zespołu Szkół w Tuchowie 

 

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

umiejętności matematycznych 

lp. Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu ilość j.m. 

cena 

jednostk

owa 

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. 

Eduterapeutica 
dyskalkulia 

Licencja na 10 

stanowisk 

Eduterapeutica Dyskalkulia to 

multimedialny program 

diagnostyczno-terapeutyczny do 

pracy z uczniami klas 0–3, 

wykazującymi specyficzne trudności 

w rozwiązywaniu zadań 

matematycznych. Program 

umożliwia przeprowadzenie oceny 

gotowości szkolnej oraz diagnozy 

ryzyka dysleksji i dyskalkulii.  

1 zestaw 

    

 

2. 

Alik Wesoła 
matematyka 
Wersja językowa: polska 

Ilość stanowisk: 

wielostanowiskowa 

(nieograniczona w danej 

szkole) 

Typ licencji: komercyjna 

Ważność licencji: 

wieczysta 

Program multimedialny Alik Wesoła 

matematyka jest programem do 

nauki matematyki, przeznaczony jest 

dla uczniów klas podstawowych 1-3.  

 

1 zestaw 
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3. 

Matematyka nie 
musi być trudna 
(licencja 
wielostanowisk
owa) 

Program przeznaczony jest dla 

uczniów szkoły podstawowej ze 

specyficznymi trudnościami z 

matematyki.  

1 zestaw 

   

  

4. Matematyka 

na Dzikim 

Zachodzie i 

Multilicencja 

szkolna 

Program przeznaczony jest dla 

wszystkich dzieci od klasy 2 Szkoły 

Podstawowej, umożliwia ćwiczenia z 

matematyki w zakresie liczb 

całkowitych, ujemnych, dziesiętnych 

i ułamków. Uczeń ćwiczy dodawanie 

i odejmowanie, mnożenie i dzielenie, 

orientację na osi liczbowej i 

porównywanie jednostek. 

1 zestaw 

   

  

 

RAZEM  część nr 1   (wszystkie pozycje) :     
 

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

Multimedialny 
program 
edukacyjny 
Mango pakiet 3 
programów  

 

• Rozwijają zainteresowania 

uczniów zdolnych  

• Pobudzają zainteresowanie 

zjawiskami przyrodniczymi  

• Uzupełniają program nauczania  

• Zapewniają uczniom 

przyswajanie nowego materiału w 

atrakcyjny dla nich sposób  

• Są świetnymi nagrodami w 

konkursach szkolnych  

• Mogą być zainstalowane w 

szkolnych pracowniach 

komputerowych Seria 

interaktywnych gier edukacyjnych 

umożliwiających młodszym 

uczniom zdobycie podstawowej 

wiedzy na temat zjawisk i praw 

przyrody. Znakomite uzupełnienie 

programu nauczania w klasach 0-3 

szkoły podstawowej.  

1 zestaw 

    

 

2. Przyroda dla 

szkół 

Program Przyroda dla Szkół 

Podstawowych to interaktywne 

1 zestaw 
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szkół 

podstawowych 

1 - 3 
 

oprogramowanie przedmiotowe 

wspomagające nauczanie przyrody 

w szkole podstawowej, 

przeznaczone do wykorzystania na 

komputerach z projektorem lub 

tablicach interaktywnych. Składa 

się z dwóch modułów: Edukacja 

Przyrodnicza (klasy 1-3) oraz 

Przyroda (klasy 4-6). 

RAZEM  część nr 5   (wszystkie pozycje) :     
   

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

 

 

 

2. Warunki płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury, po dostawie.  

3. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 7 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 
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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: 

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

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

 

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

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami) 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

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

   Miejscowość, Data         Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 


