
Załącznik nr 8 

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

nazwa wykonawcy (-ów), adres(-y) wykonawcy(-ów) 

 

Osoba uprawniona do kontaktów: 

 

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

 

Telefon/fax. .............................................................. 

 

 

OFERTA 

 

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa  

1) podręczników do klasy VIII dla 42 uczniów, 

2) materiałów ćwiczeniowych do klasy VIII dla 82 uczniów. 

2. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:  

1) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 

2) gwarantujemy wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego; 

3) cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację przedmiotu zamówienia wynosi: 

 
Lp. Podręczniki/zestawy ćwiczeń Nr ewidencyjny 

w wykazie  

podręczników 

Wartość 

brutto 
jednostkowa 

Ilość Wartość 

netto 
VAT Wartość brutto 

 

1. Myśli i słowa. Język polski 

kl. 8  E. Nowak, J. Gaweł  

WSiP 

895/2/2018  42    

2. Matematyka z plusem 8. 

Podręcznik dla klasy ósmej 

szkoły podstawowej 

780/5/2018  42    

3. Wczoraj i dziś. Podręcznik 

do historii dla klasy ósmej 

szkoły podstawowej 

877/5/2021/z1  42    

4. Planeta Nowa. Podręcznik do 

geografii dla klasy ósmej 

szkoły podstawowej 

906/4/2021/z1  42    

5. Puls życia. Podręcznik do 

biologii dla klasy ósmej 

szkoły podstawowej 

844/4/2021/z1  42    

6. Spotkanie z fizyką kl. 8 

G. Francuz-Ornat, T. 

Kulawik Nowa Era 

885/2/2018  42    

7. Chemia Nowej Ery. 

Podręcznik dla klasy ósmej 

szkoły podstawowej 

785/2/2018  42    

8. Żyję i działam bezpiecznie. 

Podręcznik do edukacji dla 

bezpieczeństwa dla szkoły 

podstawowej. Nowa Era 

846/2017  42    



9. Lubię to! Podręcznik do 

informatyki dla klasy ósmej 

szkoły podstawowej. 

847/4/2020/z1  42    

10. Dziś i jutro. Podręcznik do 

wiedzy o społeczeństwie dla 

szkoły podstawowej 

874/2021/z1  42    

11. Brainy. Klasa 8 831/5/2021  42    
12. Generaciòn 2. Podręcznik do 

nauki języka hiszpańskiego 

dla klasy 8. PWN 

1103/2/2021  26    

13. Deutschtour FIT. Podręcznik 

do języka niemieckiego dla 

klasy ósmej szkoły 

podstawowej 

1096/2/2021  16    

14. K. Stannett, Brainy. Zeszyt 

ćwiczeń. Klasa VIII. Wyd. 

Macmillan 

  82    

15. Deutschtour FIT. Ćwiczenia 

do języka niemieckiego dla 

klasy ósmej szkoły 

podstawowej 

  28    

16. Generaciòn 2. Ćwiczenia do 

nauki języka hiszpańskiego 

dla klasy 8. 

  54    

17. Planeta Nowa. Zeszyt 

ćwiczeń do geografii dla 

klasy ósmej szkoły 

podstawowej. Wyd. Nowa 

Era 

  82    

18. Puls życia. Klasa 8. Zeszyt 

ćwiczeń do biologii dla klasy 

siódmej szkoły podstawowej. 

Wyd. Nowa Era 

  82    

Łącznie:  

 

4) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 

zamówienia; 

5) akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym; 

6) akceptujemy warunki płatności – 14 dni od dnia poprawnie złożonej faktury zamawiającemu; 

7) składam(y) niniejszą ofertę: we własnym imieniu*/ jako wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia*. 

*) niepotrzebne skreślić 

 

……………………………………. 
(miejscowość, data) 

…………………………………………………………. 
(podpis i pieczątka imienna upoważnionego (-ych)  

przedstawiciela (-i) wykonawców 
 


