
 

 

 
 Załącznik nr 1  

__________________________  
Miejscowość, data  

 

FORMULARZ OFERTOWY 
na zakup i dostawę mebli do sal 

 

- zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa - dotacja celowa Ministra Edukacji i Nauki na 
finansowanie inwestycji związana z wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek (program 

„Inwestycje w Oświacie”).  

 

 
Nazwa Oferenta: ........................................................................................................................... 

 

Adres: ...........................................................................................................................................  
 

Nr telefonu: ………......................................................................................................................  

 

e-mail: ................................................................................................................... ........................ 

 

  
1. Oferta obejmuje sprzedaż i dostawę mebli,  

2. Szczegółowy opis zamówienia:  

 

 

1. Szafka mobilna z klockami, jeżdżąca, najlepiej na 4 kółkach – do 

przemieszczania, mobilna z pojemnikami, w których są klocki. 

Wymiary ok 35 x 40 x 95 cm (+/- 15%). Typ: mobilny. Ma 

posiadać 8 pojemników wykonanych z tworzywa w kolorze, 
Dodatkowe wyposażenie szafki mają stanowić klocki, różne. 

3 szt. 

2. Szafka o wymiarach ok 83-85 x 40 x 75 cm (+/- 15%) Ma posiadać 

3 pionowe wnęki. wolnostojąca.  
Ma posiadać 18 szt. pojemników z kartonu, kompatybilne z szafką. 

Pojemniki kolorowe. 

3 szt. 

3. Szafka o wymiarach ok 85 x 40 x 93 cm (+/- 15%). Ma Posiadać 4 

poziome wnęki. Wolnostojąca. Ma posiadać 1 skrzynie najlepiej na 
kółkach  z drewna. 

1 szt. 

4. Szafka o wymiarach ok 110 x 40 x 93 cm (+/- 15%) Ma Posiadać 1 

pionową wnękę i 8 poziomych wnęk. Wolno-stojąca. Ma posiadać 4 

pojemniki drewniane w kolorze o wymiarach ok 25 X 35 x 17 (+/- 
15%) 

1 szt. 

5. Szafka o wymiarach ok. 110 x 40 x 75 cm (+/- 15%) Ma posiadać 1 

pionową wnękę i 6 poziomych wnęk ( jako półki). Wolnostojąca. 
Pionowa wnęka ma mieścić 3 drewniane pojemniki w kolorze. 

1 szt. 



6. Szafka o wymiarach ok. 110 x 40 x 75 cm (+/- 15%) Ma posiadać 1 

pionową wnękę i 6 poziomych wnęk ( jako półki). Wolnostojąca. 
Pionowa wnęka ma mieścić 3 drewniane pojemniki w kolorze. 

3 szt. 

7. Biurko o wymiarze ok. 115 x 48 x 77 cm.(+- 2 cm). Biurko ma 

posiadać 2 szuflady zamykane na kluczyk i jedną szafkę zamykaną 

na kluczyk.  
 

1 szt. 

8. Szafka rogowa z trzema wnękami o wysokości ok 40 x 40 x 75. Ma 

posiadać trzy wnęki. Narożna, wolnostojąca .  
 

2 szt. 

9. Krzesełka dla dzieci  

Przeznaczone dla dzieci w wieku 2-6 lat o wzroście 93 - 140 cm.  

Na wzrost dzieci : 93-116 : 12 szt.  
108-121: 36 szt.  

119-140 : 18 szt.  

Mają mieć możliwość sztaplowania. Wysokość do górnej 

powierzchni siedziska ma być od 26 do 35 cm. Siedziska i oparcia. 

66 szt. 

10. Stoliki:  

Blat prostokątny o wymiarach ok. 140X70 (+/- 15%).  

Blat drewniany, nogi metalowe z nakładkami 

4 szt. 

11. Stoliki:  

Blat kwadratowy o wymiarach ok. 70 x 70 (+/- 15%). Blat 

drewniany, nogi metalowe z nakładkami 

4 szt. 

12. Ławka dla dzieci drewniana o wymiarze ok. 120 x 35 x 34 cm +- 2 
cm. Wolnostojąca 

2 szt. 

 

 
3. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:  

 
............................................netto, słownie.................................................................................................. 

  

......................................VAT, słownie…………........................................................................................ 

.................................brutto, słownie:……………………………………………...……. ………..brutto. 

 

Oświadczamy iż termin realizacji zamówienia nie będzie późniejszy niż: 31.12.2022 r. (w tym 

terminie musi nastąpić dostawa wszystkich produktów zamówienia - potwierdzona protokołem 

odbioru oraz wystawienie faktury VAT, tak aby zamawiający miał możliwość jej opłacenia do 

dnia 31.12.2022 r.) 

 

4. Termin płatności podany będzie na fakturze, przekazywanej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki w nim 

zawarte.  

6. Oferta ważna 30 dni  
 

 

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

data i podpis Oferenta 


