
 
1 

 

 Załącznik nr 1      

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa albo imię  i nazwisko Wykonawcy:   ……………..................................................... 

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

Siedziba albo adres miejsca zamieszkania Wykonawcy: ..………………...…………………… 

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

NIP, REGON  Wykonawcy: ........………………...…………………………………………………… 

Telefon/fax  Wykonawcy: ....………………………………………………………………………….. 

Adres e mail Wykonawcy: ….………………………………………………………………………… 

 
MIASTO POZNAŃ Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego 
61-862 Poznań  ul. H. Cegielskiego 1 
tel. 61 852 41 76 
fax 61 853 00 19 
NIP 209 00 01 440 
e-mail: mariolahetman@szkolachoralna.pl  
 
Oferta na: 
Wykonanie, dostarczenie i montaż mebli laboratoryjnych przeznaczonych                           
do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych na zajęciach z biologii, chemii, fizyki. Meble 
należy wykonać na konstrukcji metalowej malowanej metodą proszkową pokrytą 
płytami z laminatem o zwiększonej odporności na działanie mechaniczne oraz działanie 
substancji chemicznej agresywnej. Wykonane meble powinny posiadać certyfikaty. 
1. Kanał zasilający powinien być wyposażony w: 

 zlewozmywak jednokomorowy kwasoodporny szt. 4,  

 gniazda prądowe trzygniazdowe zabezpieczone przed porażeniem prądem w tzw. 
klucz uprawniający szt. 8, 

 wolna przestrzeń w kanale powinna być wykorzystana na szafki zamykane na 
klucz, 

 blat kanału-płytki ceramiczne w kolorze żółto słonecznym, 

 korpus kanału w kolorze gładkiego popielu, 
2. Ławka uczniowska szt. 8 

 trzyosobowa regulowana (nr 4/5/6/7),  

 stelaż w kolorze popielu,  

 blat uczniowski ciemny popiel (imitacja marmuru),  
3. Krzesło uczniowskie szt. 27 

 obrotowe regulowane (nr 4/5/6/7),  

 siedzisko sklejka drewniana sosnowa 
4.Stanowisko demonstracyjne o wysokości 110 cm,  

 blat - płytki ceramiczne w kolorze żółto słonecznym,  

 korpus  z drzwiami w kolorze gładkiego popielu, 
5. Stanowisko nauczyciela o wysokości 85 cm  

 w formie biurka z trzema szufladami i  szafką jednodrzwiową.  

 korpus stanowiska nauczyciela w kolorze gładkiego popielu, 

 blat ciemny popiel (imitacja marmuru), 
6. Krzesło obrotowe dla nauczyciela szt. 1, 

 siedzisko tapicerowane w kolorze popielu, 
7. Szafa wisząca o wymiarach 80x80x40   szt.8 

 korpus  z drzwiami w kolorze żółto słonecznym 
Meble należy przygotować w taki sposób by terminie późniejszym było można 
podłączyć media (prąd, woda, kanalizacja).  
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netto .................................................................................................... PLN 

podatek VAT (23%) .............................................................................. PLN 

brutto .................................................................................................... PLN 

 
Zamówienie zrealizujemy w terminie od dnia zawarcia umowy do 22 grudnia  
 
2016r. 
 
 

1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się 

podpisać  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

2. Oświadczam, że cena (wraz z podatkiem VAT) zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty. 

3. Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono 

upadłości 

4. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

5. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami  do wykonania zamówienia. 

6. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Integralną częścią oferty stanowią następujące dokumenty 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………... 

 

 

………………………………………………………………………………. 

                                        Imię i nazwisko oraz osoby upoważnionej do podpisania oferty 

 

 


