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Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego:  
Nr RC/07/3.1.1/0479/2022 

 
FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

 
 
Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć MAŁY SZACHISTA w postaci: podręczniki do 
gry w szachy dla dzieci, zestawy do gry w szachy (plansza, figury) oraz szachy ogrodowe do Miejskiego 
Przedszkola w Stawiskach, Szkoły Podstawowej w Porytem Oddział Przedszkolny, Szkoły Podstawowej 
w Stawiskach – Oddział Przedszkolny w Jurcu Szlacheckim w ramach realizacji Projektu pt. „MALI 
INTELEKTUALIŚCI – II EDYCJA” o nr RPPD.03.01.01-20-0479/20 – konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-
002/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
 
 

Nazwa i 
adres 
oferenta 

 
 
 
 
 

Nr telefonu  Numer 
faksu 

 

REGON  NIP  

Adres www  e-mail  

 
1. Przedmiot zamówienia: 

L.p. Nazwa produktu Ilość   
Parametr wymagany TAK lub 

proszę opisać parametr 
równoważny 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

1 
Podręcznik do gry w 

szachy dla dzieci 
90 szt.    

2 Zestaw do gry w szachy 
90 

zestawów 
   

3 Szachy ogrodowe 3 zestawy    

    RAZEM  
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2. Oświadczenia: 

 

OŚWIADCZENIA 

1 Zapoznaliśmy się z treścią rozeznania cenowego nr RC/07/3.1.1/0479/2021 wraz  
z integralnymi załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń. 

2 

Zaoferowany asortyment posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów 
w Polsce zgodnie z dyrektywami unijnymi i ustawodawstwem polskim. Zapewniam, że 
oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada odpowiednią jakość i właściwości 
użytkowe. 

3 

Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym,   
a w szczególności:  

- posiadamy niezbędny potencjał techniczny i osobowy w momencie realizacji 
przedmiotu zamówienia stanowiący kryterium dostępu. 

4 Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

5 W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
 

 
 
 

…………………………………………………………………….. 
data/ podpis z pieczątką imienną lub czytelny 

 podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta/pieczęć nagłówkowa 

 


