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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

FORMULARZ OFERTOWY  

Zamawiający: 

Powiat Wolsztyński / Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych 

im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie 

Powodowo 1 

64-200 Wolsztyn 

 

1. Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

 

Nazwa (firma)…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..., 

 

Siedziba…………………………………………………………………………..................................................................................,    

 

Nr telefonu/nr faksu ….…………………………….………………………………………………………………………………………………….., 

 

Adres ………………………........................................................................................................................................., 

 

Adres do korespondencji …………………………..………...……………………………………………………..………………………………., 

 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

2. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenia prawdy oświadczam, że niżej podane dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam 

własnoręcznym podpisem, tj. na dzień składania oferty/odpowiedzi na szacowanie wartości zamówienia. 

3. Podmiot, który reprezentuję, nie  jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % 

udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, d) pozostawaniu 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, e) inne niż wskazane w lit. a-d; 

4. Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia polegającego na: „zakupie wyposażenia 

pracowni zawodowych”, prowadzonego w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości kształcenia poprzez 

nowoczesną edukację zawodową w Powodowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
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Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020”, 

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu 

ofertowym za kwotę stanowiącą wynagrodzenie w wysokości: 

Część I*. Zakup oprogramowania do wykonywania rysunków technicznych – Pracownia  architektury 

krajobrazu – 1 sztuka 

Dostawa* Cena netto za 

1 szt. w PLN 

Ilość sztuk Całkowita 

wartość 

dostawy netto 

w PLN 

Całkowita 

wartość 

dostawy brutto 

w PLN 

Część I. Zakup oprogramowania do 

wykonywania rysunków technicznych – 

Pracownia  architektury krajobrazu 

 1   

*Wykonawca wypełnia tylko te części, na które składa ofertę. 

*Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część należy z powyższej tabeli wykreślić wiersz z daną częścią. 

Całościowe wynagrodzenie netto (słownie): 

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

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

 

Całościowe wynagrodzenie brutto (słownie): 

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

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

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia**: ……………………………………………………………………………………… 
** Przez „termin dostarczenia” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Przez "dni 

kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także 

wszelkie święta państwowe i kościelne.  

 

 

Część II*. Zakup oprogramowania do projektowania terenów zielonych – Pracownia architektury 

krajobrazu - 1 sztuka 

Dostawa* Cena netto za 

1 szt. w PLN 

Ilość sztuk Całkowita 

wartość 

dostawy netto 

w PLN 

Całkowita 

wartość 

dostawy brutto 

w PLN 

Część II. Zakup oprogramowania do 

projektowania terenów zielonych – 

Pracownia architektury krajobrazu  

 1   

*Wykonawca wypełnia tylko te części, na które składa ofertę. 

*Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część należy z powyższej tabeli wykreślić wiersz z daną częścią. 

Całościowe wynagrodzenie netto (słownie): 

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

……………………………….…………………………………………….……………………………………………………………………………… 
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Całościowe wynagrodzenie brutto (słownie): 

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

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

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia**: ……………………………………………………………………………………… 
** Przez „termin dostarczenia” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Przez "dni 

kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także 

wszelkie święta państwowe i kościelne.  

Część III* Zakup szpilek geodezyjnych stalowych – Pracownia architektury krajobrazu – 4 komplety 

Dostawa* Cena netto za 

1 komplet w 

PLN 

Ilość 

kompletów 

Całkowita 

wartość 

dostawy netto 

w PLN 

Całkowita 

wartość 

dostawy brutto 

w PLN 

Część III Zakup szpilek geodezyjnych 

stalowych – Pracownia architektury 

krajobrazu  

 4   

*Wykonawca wypełnia tylko te części, na które składa ofertę. 

*Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część należy z powyższej tabeli wykreślić wiersz z daną częścią. 

Całościowe wynagrodzenie netto (słownie): 

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

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

 

Całościowe wynagrodzenie brutto (słownie): 

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

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

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia**: ……………………………………………………………………………………… 
** Przez „termin dostarczenia” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Przez "dni 

kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także 

wszelkie święta państwowe i kościelne.  

 

Część IV* Zakup niwelatora – Pracownia architektury krajobrazu – 3 szt. 

Dostawa* Cena netto za 

1 szt. w PLN 

Ilość sztuk Całkowita 

wartość 

dostawy netto 

w PLN 

Całkowita 

wartość 

dostawy brutto 

w PLN 

Część IV Zakup niwelatora – Pracownia 

architektury krajobrazu 
 3   

*Wykonawca wypełnia tylko te części, na które składa ofertę. 

*Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część należy z powyższej tabeli wykreślić wiersz z daną częścią. 

Całościowe wynagrodzenie netto (słownie): 

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

……………………………….…………………………………………….……………………………………………………………………………… 
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Całościowe wynagrodzenie brutto (słownie): 

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

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

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia**: ……………………………………………………………………………………… 
** Przez „termin dostarczenia” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Przez "dni 

kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także 

wszelkie święta państwowe i kościelne.  

Część V* Zakup tyczki geodezyjnej – Pracownia architektury krajobrazu – 1 komplet 

Dostawa* Cena netto za 

1 komplet w 

PLN 

Ilość 

kompletów 

Całkowita 

wartość 

dostawy netto 

w PLN 

Całkowita 

wartość 

dostawy brutto 

w PLN 

Część VI Zakup tyczki geodezyjnej – 

Pracownia architektury krajobrazu  
 1   

*Wykonawca wypełnia tylko te części, na które składa ofertę. 

*Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część należy z powyższej tabeli wykreślić wiersz z daną częścią. 

Całościowe wynagrodzenie netto (słownie): 

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

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

 

Całościowe wynagrodzenie brutto (słownie): 

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

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

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia**: ……………………………………………………………………………………… 
** Przez „termin dostarczenia” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Przez "dni 

kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także 

wszelkie święta państwowe i kościelne.  

Część VI* Zakup węgielnicy pryzmatycznej z pionem 150g – Pracownia architektury krajobrazu – 1 szt. 

Dostawa* Cena netto za 

1 szt. w PLN 

Ilość sztuk Całkowita 

wartość 

dostawy netto 

w PLN 

Całkowita 

wartość 

dostawy brutto 

w PLN 

Część VII Zakup węgielnicy pryzmatycznej 

z pionem 150g – Pracownia architektury 

krajobrazu  

 1   

*Wykonawca wypełnia tylko te części, na które składa ofertę. 

*Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część należy z powyższej tabeli wykreślić wiersz z daną częścią. 

Całościowe wynagrodzenie netto (słownie): 

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

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

 

Całościowe wynagrodzenie brutto (słownie): 

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

……………………………….…………………………………………….……………………………………………………………………………… 
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Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia**: ……………………………………………………………………………………… 
** Przez „termin dostarczenia” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Przez "dni 

kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także 

wszelkie święta państwowe i kościelne.  

Część VII* Zakup kosy spalinowej – Pracownia architektury krajobrazu – 1 szt. 

Dostawa* Cena netto za 

1 szt. w PLN 

Ilość sztuk Całkowita 

wartość 

dostawy netto 

w PLN 

Całkowita 

wartość 

dostawy brutto 

w PLN 

Część VIII Zakup kosy spalinowej – 

Pracownia architektury krajobrazu 
 1   

*Wykonawca wypełnia tylko te części, na które składa ofertę. 

*Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część należy z powyższej tabeli wykreślić wiersz z daną częścią. 

Całościowe wynagrodzenie netto (słownie): 

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

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

 

Całościowe wynagrodzenie brutto (słownie): 

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

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

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia**: ……………………………………………………………………………………… 
** Przez „termin dostarczenia” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Przez "dni 

kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także 

wszelkie święta państwowe i kościelne.  

Część VIII*. Zakup sterowników PLC + oprogramowanie – Pracownia zawodowa awionik – 10 szt. 

Dostawa* Cena netto za 

1 szt. w PLN 

Ilość sztuk Całkowita 

wartość 

dostawy netto 

w PLN 

Całkowita 

wartość 

dostawy brutto 

w PLN 

Część IX. Zakup sterowników PLC + 

oprogramowanie – Pracownia zawodowa 

awionik  

 10   

*Wykonawca wypełnia tylko te części, na które składa ofertę. 

*Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część należy z powyższej tabeli wykreślić wiersz z daną częścią. 

Całościowe wynagrodzenie netto (słownie): 

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

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

 

Całościowe wynagrodzenie brutto (słownie): 

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

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

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia**: ……………………………………………………………………………………… 
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** Przez „termin dostarczenia” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Przez "dni 

kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także 

wszelkie święta państwowe i kościelne.  

Część IX* Zakup licencji MULTISIM  – Pracownia zawodowa awionik – 10 szt. 

Dostawa* Cena netto za 

1 szt. w PLN 

Ilość sztuk Całkowita 

wartość 

dostawy netto 

w PLN 

Całkowita 

wartość 

dostawy brutto 

w PLN 

Część X Zakup licencji MULTISIM  – 

Pracownia zawodowa awionik  
 10   

*Wykonawca wypełnia tylko te części, na które składa ofertę. 

*Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na daną część należy z powyższej tabeli wykreślić wiersz z daną częścią. 

Całościowe wynagrodzenie netto (słownie): 

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

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

 

Całościowe wynagrodzenie brutto (słownie): 

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

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

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia**: ……………………………………………………………………………………… 
** Przez „termin dostarczenia” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Przez "dni 

kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także 

wszelkie święta państwowe i kościelne.  

 

5. Oświadczam, że oferowane i dostarczone wyposażenie pracowni zawodowych będzie zgodne 

z rekomendowanym wyposażeniem pracowni i warsztatów dla 190 zawodów na podstawie Krajowego 

Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (http://www.koweziu.edu.pl/wyposazenie-

pracowni). 

6. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu: 

a) posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia. 

b) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, 

c) dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

7. Oświadczam, że: 

a) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje 

niezbędne do przygotowania oferty, 

b) w cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

c) wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe, 

d) w przypadku udzielenia mi zamówienia zawrę umowę w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

http://www.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni
http://www.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni
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e) zamówienie zrealizuję w terminach wskazanym w Formularzu ofertowym. 

8. Oświadczam, że oferta ważna jest 30 dni od terminu złożenia oferty. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2) 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

2) 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). 

 

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

           Miejscowość i data        podpis Wykonawcy 


