Załącznik nr 2.
………………………………………………
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)

……………………………………
(miejscowość, data)

tel. ......................... fax. ........................
e-mail……………………………………….
PROPOZYCJA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia, za kwotę w wysokości:
netto: ………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………..………)
podatek VAT ........... % tj. ........................ zł (słownie: ……………………………………………………………....)
brutto: ..................... zł (słownie: …………………………………………………………………………………...….)
w tym:
Lp.

Wyszczególnienie
elementów

Ilość
[szt.]

1

Gra językowa nr 1

30

2

Gra językowa nr 2

30

3

Gra językowa nr 3

30

4

Gra językowa nr 4

30

5

Gra językowa nr 5
Program na tablicę
interaktywną
Oprogramowanie do tablic
interaktywnych
Teleskop
Elementy do budowy
przestrzennych brył
geometrycznych
Model tułowia ludzkiego
z głową
Program do tworzenia
ćwiczeń interaktywnych
Sześcian rozkładany

30

6
7
8
9
10
11
12

Wartość
jednostkowa
netto [zł]

Podatek
VAT [zł]

Wartość
jednostkowa
brutto [zł]

Łączna wartość
[zł]

2
1
1
1
1
1
1

1

13

Szkielet bryły

15

14

2

19

Stacja pogody ścienna
Waga dydaktyczna
z odważnikami
Tangramy z tworzywa
Plansze interaktywne
- Matematyka
Plansze interaktywne
- Przyroda
Zestaw kreatywny do nauki 1

20

Zestaw kreatywny do nauki 2

40

21

Zestaw brył
Przybory magnetyczne na
tablicę interaktywną

1

15
16
17
18

22

1
10
2
1
40

1

1. Wymagany termin realizacji umowy: 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej" warunki umowy akceptuję

i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.
3. Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w pkt 4 zaproszenia.
4. Oświadczam, że kwota zaoferowana w pkt 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości
przedmiotu zamówienia, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością za prawidłowe oszacowanie
wszystkich kosztów.

……………………………………..
(podpis i pieczątka wykonawcy)

2

