
 

Projekt realizowany przez Powiat Sandomierski/Młodzieżowy Ośrodek  Wychowawczy  
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Załącznik nr 2 
 

Znak: 2ZO/8.5.1/2020 
       …………………………….2020 r. 

(Miejscowość, data) 

 
…………………………………….. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

NIP………………………………… 

Tel……………………………….… 
Fax……………………………….… 

e-mail……………………………… 
 

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY 
 

 

ZAMAWIAJACY: 
Młodzieżowy Ośrodek  

Wychowawczy im. Janusza 
Korczaka w Zawichoście  

ul. 11 listopada 1   

27-630 Zawichost 

 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………….. prowadzone  w oparciu o art. 4 
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843  

z późn. zm.) w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na „Doposażenie pracowni stolarskiej i murarskiej  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście” 
 

Ja /My, niżej podpisani 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
działając w imieniu 

 

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

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 
 

BRUTTO ……………………………………………….……zł 

 
(słownie ……………………………………………………………………………………………………………………złotych) 

 
2. W tym : 

 

1) Zadanie A – Doposażenie pracowni stolarskiej w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Zawichoście: 

 
BRUTTO …………………………………………zł 

 
(słownie …………………………………………………………….…………………………………………złotych) 
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(Poniżej przedstawiamy zestawienie cenowe) 

Pracownia stolarska: 

Pozycja 1.1 Cena 

Maszyna wieloczynnościowa lub 
równoważna  

Fezarka krawędziowa Bosch GFK 550 lub 

równoważna (obróbka płaszczyzn)  

 

 

Frezarko-wycinarka710W RT0700CX2 

Makita lub równoważna (cięcie, frezy)   

Ukośnica Makita lh 1040 lub równoważna 
(cięcie desek pod różnymi kątami)   

Zestaw narzędzi Makita lub równoważny 

(klucze płasko - oczkowe do mocowania 
elementów drewnianych)   

Gwoździarka pneumatyczna Makita AF 

505N lub równoważna (przyrząd do wkręcania 
gwoździ)  

Odkurzacz Makita lub równoważny  

Stół roboczyCombo 2 szt.      

Imadło obrotowe 100mmXL-TOOLS 2 szt. 

lub równoważne (do mocowania elementów)   

Pozycja 1.2 

Zestaw stolarski MILWAUKEE 2 szt. lub 
równoważny (wiertarko-wkrętarka, zakrętarka 

udarowa, piła szablasta, szlifierka kątowa, pilarka 

tarczowa, latarka, akumulatory, torba, 
ładowarka)  

Pozycja 1.3 

Frezarka Holzstar TF 200E lub równoważna 

(maszyna do frezowania desek)   

Pozycja 1.4 

Zestaw Combo Makita lub równoważny  
2 szt.  

CENA ZA ZADANIA A (wszystkie pozycje 
wraz z dostawą i przygotowaniem do 

pracy)  

 
Udzielamy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres ………….………. miesięcy*   

*Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące.   

  Maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesiące. 
 

*W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy to jego  
  oferta zostanie odrzucona – jako niezgodna z warunkami zamówienia. Natomiast, jeśli  

  Wykonawca nie określi w Formularzu Oferty okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że  

  Wykonawca zadeklarował okres 24 miesięcy i przyzna w tym kryterium 0 pkt.   
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2) Zadanie B – Doposażenie pracowni murarskiej w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Zawichoście: 

 

BRUTTO …………………………….…………………zł 

 

(słownie ………………………………………………………………….……………………………………złotych) 

 

(Poniżej przedstawiamy zestawienie cenowe) 

Pracownia murarska: 

NAZWA URZĄDZENIA LUB  NARZĘDZIA   CENA 

 

Mieszarka do zapraw tynków klejów   

Szlifierki kątowe 2 szt.   

Wiertarka sieciowa z udarem 2 szt.   

Wiertarka akumulatorowa 2 szt.   

Szlifierka mimośrodowa 2 szt.   

Młotowiertarka  

Komplet łat murarskich   

Drabina aluminiowa  

Rusztowanie aluminiowe   

Laserowy miernik odległości   

Poziomica laserowa  

Szlifierka z odkurzaczem  

Miary zwijane 5 szt.   

Zestaw wierteł do metalu 2 szt.   

Zestaw wierteł i dłut do betonu 2 szt.  

Pace metalowe 25 szt.   

Szpachelki metalowe 50 szt.   

Kielnie trapezowe murarskie do zapraw 

15 szt. 

 

Przecinarka do płytek   

Szafa narzędziowa stojąca 3 szt  

Taczka  

CENA ZA ZADANIA B (wszystkie pozycje 

wraz z dostawą i przygotowaniem do 

pracy) 

 

 

 

Udzielamy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres …………….……. miesięcy*   
*Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.   

  Maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesiące 

 
*W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy to jego  

  oferta zostanie  odrzucona – jako niezgodna z warunkami zamówienia. Natomiast, jeśli  
  Wykonawca nie określi w Formularzu Oferty okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że  

  Wykonawca zadeklarował okres 24 miesięcy i przyzna w tym kryterium 0 pkt.   
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Wykonawca oświadcza, że przedmiotowe urządzenia, narzędzia w ramach Zadania A  
i Zadania B posiadają parametry techniczne zgodne z opisem zawartym w załączniku nr 

2a i 2b.  
 

 

 
1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 30 marca 2020 r. 

2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty 
wyznaczonej na składanie ofert, 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy  

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

 
 

 
 

 

……………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

do podpisania oferty) 

 

 


