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Dostawa pomocy dla uczniów z niepełnosprawnościami w ramach
projektu pn. „Postaw na nauki ścisłe”

Termin składania ofert: 14.11.2016

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Górzno
Waldemar Sabak

Górzno, 03.11.2016

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do Biofeedback oraz pomocy dla uczniów
słabowidzących w ramach programu pn. „Postaw na nauki ścisłe”.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Postaw na nauki ścisłe”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny); Priorytet
X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna; Poddziałanie
10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
Zamówienie obejmuje dostawę:
1. Zestaw do Biofeedback składający się co najmniej z:
a) Kodera –2-kanałowe urządzenie, do diagnozy i terapii Biofeedback z użyciem 2 czujników
w jednym czasie. Koder powinien umożliwiać zapis EEG podczas Biofeedbacku oraz
monitorowanie parametrów fizjologicznych, takich jak: EMG (powierzchniowe EMG),
BVP lub EKG (zmienność rytmu serca, temperatura, oddech, SC (przewodności skóry),
HEG w technologii niR i piR
Oprogramowanie: Zawierające co najmniej 140 specjalistycznych ekranów i plansz
diagnostycznych i treningowych. Umożliwiające trening z użyciem 3, 6 lub nawet 10
składowych EEG (delta, theta, alpha itd.). Dodatkowo zawiera:
- ekrany zapisu sygnału EEG (1 i 2-kanałowo),
- ekrany do usuwania artefaktów (automatycznie lub ręcznie),
- ekrany raportów, trendów i zestawień (statystyki umożliwiające analizę zapisu sesji sekunda
po sekundzie oraz pozwalające pacjentowi obserwować postępy wraz z upływem czasu:
statystyki okresowe i całościowe, krzywa trendu: porównanie wszystkich sesji i obserwacja
postępu) oraz ich wydruk.
b) monitor co najmniej 22”, z wejściem D-SUB lub HDMI
c) fotel terapeutyczny
d) klawiatura bezprzewodowa
e) zestaw 10 gier Flash
f) Akcesoria:
- zewnętrzny czujnik EEG-Z z funkcją pomiaru impedancji wyrażoną w kOhm,
- komplet elektrod
- komplet kabli + TT USB + przewód optyczny
- pasta klejąco-przewodząca – co najmniej 2 x 228 g, pasta oczyszczająca 2 x 114 g.
Dodatkowo - usługa serwisowa 1 rok: pomoc on-line - serwis techniczny i pomoc w zakresie
działania programu lub problemów technicznych związanych z jego działaniem świadczona
zdalnie przez Internet, instalacja aktualizacji oprogramowania.
2. Pomoce dla osób z niepełnosprawnościami:
a) Powiększalnik dla uczniów słabowidzących – powiększalnik z ekranem HD, z rączką
dającą możliwość ustawienia urządzenia w stabilnej pozycji do pisania, zamrożenie
obrazu z możliwością zapisania i przeniesienia do komputera. Dane techniczne : ekran
jakości HD co najmniej 4.3”, minimalny zakres powiększenia: 1,25x13,5, 28 opcji

ustawień kombinacji kolorów, sygnały dźwiękowe, minimalny czas pracy na bateriach
3 godz., waga ok. 200 g.
Dodatkowo lampa stalowa z regulowanym ramieniem do postawienia na biurko – nie
mocowana.
b) 32 kartkowe zeszyty w kratkę dla osób słabowidzących – 10 sztuk,
oraz 32 kartkowe zeszyty w linię dla osób słabowidzących – 10 sztuk.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
II.

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV) : główny przedmiot zamówienia
33158000-2 – aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej

III. Termin dostawy – do 21 dni od daty podpisania umowy.
IV. Okres gwarancji – co najmniej 24 miesiące.
V. Kryteria oceny ofert
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
zastosuje następujące kryteria:
Cena – waga – 60%
Termin dostawy- 20%
Okres gwarancji – 20 %
W trakcie oceny punktacja zostanie wyliczona wg następującego wzoru:
1) Cena oferty – max 60 pkt.
Oferta z najniższa ceną brutto w tym kryterium otrzyma 60 pkt. Punkty za kryterium „Cena”
zostaną obliczone według wzoru:
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =

Cena brutto oferty najtańszej
x 60 pkt.
Cena brutto oferty badanej

2) Termin realizacji dostawy – max 20 pkt.
Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane na podstawie terminu realizacji dostawy
(wyrażonego w dniach kalendarzowych) zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym – Załącznik nr 1, w następujący sposób:
- 21 dni od dnia przekazania zamówienia – 0 pkt. (maksymalny termin realizacji określony
przez Zamawiającego)
- 14 dni od dnia przekazania zamówienia – 10 pkt.
- 7 dni od dnia przekazania zamówienia – 20 pkt.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w formularzu ofertowym żadnych wartości
dotyczących terminu realizacji dostawy, Zamawiający przyjmuje termin maksymalny
wynoszący 21 dni.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin realizacji dostawy dłuższy niż 21 dni, zostanie
odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania.

3) Okres gwarancji – max 20 pkt.
Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane na podstawie okresu gwarancji jakości
(wyrażonego w pełnych miesiącach) zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym – Załącznik nr 1, w następujący sposób:
- 24 miesiące od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego – 0 pkt (minimalny okres
gwarancji wymagany przez Zamawiającego)
- 36 miesięcy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego – 10 pkt
- 48 miesięcy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego – 20 pkt
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy na formularzu ofertowym żadnych wartości
dotyczących gwarancji, Zamawiający przyjmuje minimalny okres gwarancji wynoszący 24
miesięcy.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, zostanie
odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania.
Punktacja łączna= punkty za kryterium Cena oferty + punkty za kryterium Okres gwarancji
+ punkty za kryterium Termin realizacji dostawy. Maksymalnie 100 pkt.
VI. Opakowanie i oznakowanie oferty:
a) Oferty należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach lub
opakowaniach, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do terminu
otwarcia ofert.
b) Na opakowaniu - opakowaniach należy umieścić:
- pieczęć oferenta (nazwę i adres)
- napis:
„Zapytanie ofertowe
Dostawa pomocy dla uczniów z niepełnosprawnościami w ramach projektu
pn. „Postaw na nauki ścisłe”
Nie otwierać do dnia 14.11.2016 r. do godz. 1000 ”

VI. Miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy
w Górznie, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno, pokój nr 10 tj. sekretariat w terminie
do dnia 14.11.2016 roku do godziny 930.
b) Oferty złożone po terminie określonym w pkt. „a” zostaną zwrócone oferentom bez
otwierania.
VII. Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej
1. Formularz oferty – załącznik Nr 1.

VIII. Istotne postanowienia umowy
Wzór umowy
W dniu .........2016 r. pomiędzy Gminą Górzno mającą siedzibę w Górznie, Górzno 131
reprezentowaną przez:
1. Waldemara Sabaka – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Grażyny Szewczyk –
Skarbnika Gminy
zwaną dalej "Zamawiającym"
a .................................................................. NIP..................................................................
reprezentowanym przez : ....................................................................
zwaną dalej “Wykonawcą”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu
ofertowym, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do Biofeedback oraz pomocy dla uczniów
słabowidzących w ramach programu pn. „Postaw na nauki ścisłe” zgodnie z ogłoszonym
zapytaniem ofertowym i ofertą Wykonawcy – stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy.
2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Postaw na nauki ścisłe”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny); Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Edukacja ogólna i
przedszkolna; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, bez wad wraz
z aktualnymi atestami i certyfikatami na bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami
polskich i europejskich norm. Przedmiot zamówienia obejmuje transport przedmiotu umowy
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
4. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§2
Termin i miejsce dostawy
1.
2.
3.

Przedmiot umowy winien być dostarczony do Odbiorcy w terminie …….. dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy.
Dostawa nastąpi w godzinach 8.00–14.00 w dni robocze. Wykonawca zobowiązuje się
zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.
Termin wskazany w ust. 1 jest ostatecznym terminem, w którym Wykonawca winien
wykonać przedmiotową umowę.

§3
Wynagrodzenie
1.

2.

3.

4.

4.

5.
6.

8.

9.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie ryczałtowe
zgodne ze złożoną ofertą w wysokości:
Cena brutto:…………………………………….…. (słownie)……………………………
Cena netto:…………………………………….
Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania poprawnej
pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT, wystawionej na:
Gmina Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno NIP 826-20-36-670
Płatność za zrealizowanie zamówienia dokonana będzie jednorazowo po zrealizowaniu
całej dostawy na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę faktur. Warunkiem
dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest realizacja wszystkich ustaleń
zawartych w niniejszej umowie, w tym przekazanie Zamawiającemu wraz z fakturą
protokołów odbioru. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu płatność
zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu kolejnej transzy dotacji.
Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie zrealizowania dostawy protokołami
zdawczo-odbiorczym przyjęcia przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisanymi przez
Wykonawcę i przedstawiciela Odbiorcy (dyrektora danej jednostki organizacyjnej).
W przypadku gdy przedstawiciel Odbiorcy odmówi podpisania protokołu lub wniesienie
zastrzeżenia, z uwagi na wady dostarczonego przedmiotu umowy lub braki ilościowe,
Wykonawca zobowiązany jest wymienić dostarczony przedmiot umowy na wolny od wad
lub dostarczyć odpowiednią ilość przedmiotu umowy, w terminie 2 dni od dnia dostawy
do Odbiorcy, na swój koszt i ryzyko.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu wzrostu wskaźnika
inflacji.
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury jest przedstawienie dowodów zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w postaci
oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu należnego
wynagrodzenia przez wykonawcę, bądź potwierdzenia dokonania przelewu należności na
rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w
ust. 4, Zamawiający wstrzymuje się z wypłatą należnego wynagrodzenia za odebrane
dostawy, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów
zapłaty.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylenia się
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na dostawę i montaż urządzeń, o czym informuje Wykonawcę
pisemnie przed planowanym dokonaniem zapłaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze dokonania
zapłaty bezpośredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczyć może wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
jest dostawa urządzeń, przedłożonej Zamawiającemu i zaakceptowanej przez niego zgodnie
z § 2 niniejszej umowy i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w ust. 6,
Zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zgodnie z ust. 6 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§4
Kary umowne i odstąpienie od umowy
1.

2.
3.

4.

5.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
1) wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia w dostawie — w przypadku gdy Wykonawca opóźni się w dostawie
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust.2 umowy;
2) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za opóźnienie wynoszące więcej niż 7 dni
w dostawie,
3) za odstąpienie lub rozwiązanie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego — 10% wartości zamówienia.
Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
W każdym przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary
umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego jej wartość na
zasadach ogólnych.
Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, przy czym odstąpienie od umowy w tym trybie może nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) gdy Wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy o ponad 7 dni.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz
uzasadnienia odstąpienia od umowy.
§5
Gwarancja jakości

1.Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji
jakości dotyczącej każdego z elementów Przedmiotu Umowy. Gwarancja na przedmiot
dostawy obowiązywać będzie w okresie......miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od
daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego (okres gwarancji).
2. Gwarancją objęte są wszystkie wady wyłączające lub ograniczające możliwość korzystania
zgodnie z przeznaczeniem.

3.W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia
wad lub nieodpłatnej wymiany rzeczy na wolną od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie
gwarancji.
4.Wykonawca przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji
nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Strony oświadczają, iż zgłoszenie może
nastąpić pisemnie, drogą elektroniczną (e-mail) lub za pośrednictwem faksu.
5.Naprawa lub wymiana powinna nastąpić w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego żądania odpowiednio naprawy lub wymiany. Termin naprawy lub wymiany
może ulec wydłużeniu jedynie w szczególnych wypadkach, jeżeli z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy naprawa lub wymiana mebli w zakreślonym terminie nie byłaby możliwa.
W każdym wypadku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego o
opóźnieniu naprawy lub wymiany z podaniem przyczyn opóźnienia.
8.Żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad Zamawiający może złożyć, gdy wada nie da się
usunąć, gdy Wykonawca nie usunął wady w terminie, o którym mowa w ust. 5 lub gdy wada
ujawniła się w rzeczy, która była już przedmiotem jednokrotnej naprawy.
9.Wymieniając przedmiot Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć inny
fabrycznie nowy, o parametrach technicznych nie gorszych od podlegających wymianie.
10. W każdym wypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy poza siedzibą
Zamawiającego, wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.
1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
12.W pozostałym zakresie do udzielonej gwarancji stosuje się przepisy art. 577-581 Kodeksu
cywilnego.
§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi / przy udziale
podwykonawcy w zakresie …………………………………………………………
2. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części przedmiotu
umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają odpowiednie kwalifikacje do ich
wykonania.
3. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa
lub montaż, nastąpić może tylko po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonego za
zgodność z oryginałem projektu umowy z podwykonawcą lub umowy głównej po
wcześniejszej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, zgodnie z ustępami 4 i 5
niniejszego paragrafu, oraz uzyskaniu zgody Zamawiającego udzielanej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu
umowy z podwykonawcą a następnie umowy głównej z podwykonawcą, dotyczącej
wykonania usług określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. (dotyczy powierzenia części
zamówienia podwykonawcom).
5. Umowa o której mowa w ust. 2 i 3, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców wobec Zamawiającego solidarnie z
podwykonawcami.

§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z przedmiotowej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z ZAMAWIAJĄCYM w sprawie realizacji umowy
jest ze strony WYKONAWCY ……………... tel. …………
4. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z WYKONAWCĄ w sprawie realizacji umowy jest
ze strony ZAMAWIAJĄCEGO ………………….. tel. ………
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
6. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1) zapytanie ofertowe – załącznik nr 1,
2) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2;

ZPiOŚ.271.3.4.2016

Załącznik Nr 1

Dnia ...................................2016 r.

pieczęć oferenta
NR FAX LUB MAIL ………………………………

OFERTA
DLA GMINY GÓRZNO
Nawiązując do zapytania ofertowego
pn. Dostawa pomocy dla uczniów z
niepełnosprawnościami w ramach projektu pn. „Postaw na nauki ścisłe”, którego przedmiot,
zakres i rodzaj jest zgodny z zakresem opisanym w pkt I zapytania, oferujemy przyjęcie do wykonania
w/w zamówienia w cenie:
- netto …………………………… zł (słownie: …………………………………….)

- brutto ………… zł (słownie: ……………………………………………..) - są to ceny łączne
(obejmujące całość zamówienia).
1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia ……… (24, 36 lub 48) miesięcy gwarancji jakości

na przedmiot zamówienia.
2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do …………(7, 14 lub
21) dni od daty podpisania umowy.
3. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i
wykonania zamówienia.
4.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w
projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. OŚWIADCZAMY, że zamierzamy / nie zamierzamy ** powierzyć wykonanie części
zadania przedmiotu zamówienia niżej wymienionym podwykonawcom 1
.............................................................................................................................................................

(zakres przedmiotowy robót)

6.

OFERTĘ niniejszą składamy na……… stronach.

7.

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) ………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………
itd.
………………………………………………………………………………………………………

Szczegółowy formularz cenowy
Lp.

przedmiot

Ilość

1

Zestaw do Biofeedback

1
zest.

2

Pomoce dla uczniów z
niepełnosprawnościami

1
zest.

wartość
(netto)

cena
(brutto)

Łączna cena brutto

Razem wartość zamówienia brutto:

............................, dnia __ __ 20 __ roku
(miejscowość)

____________________________________
pieczątka i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

