
Załącznik nr 4 

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

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 IV dla 30 uczniów, 

2) materiałów ćwiczeniowych do klasy czwartej dla 100 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. Zestawy ćwiczeń Nr ewidencyjny 

w wykazie  

podręczników 

Wartość 

brutto 

jednostkowa 

Ilość Wartość 

netto 

VAT Wartość brutto 

 

1. Jutro pójdę w świat. Język 

polski. Podręcznik. Szkoła 

podstawowa. Klasa 4 

868/1/2017  30    

2. Tajemnice przyrody. 

Podręcznik do przyrody dla 

klasy czwartej szkoły 

podstawowej 

863/2019/z1  30    

3. Matematyka z plusem 4. 

Podręcznik dla klasy 

czwartej szkoły podstawowej 

780/1/2017  30    

4. Wczoraj i dziś. Podręcznik 

do historii dla klasy czwartej 

szkoły podstawowej 

877/1/2020/z1  30    

5. Stanisław Stopczyk, Barbara 

Neubart, Plastyka 4. 

Podręcznik. Szkoła 

Podstawowa. Klasa 4. 

799/1/2017  30    

6. Jak to działa? Podręcznik do 

techniki dla klasy czwartej 

szkoły podstawowej 

295/1/2017  30    

7. Lubię to! Podręcznik do 

informatyki dla klasy 

czwartej szkoły podstawowej 

847/1/2020/z1  30    

8. Klucz do muzyki. 

Podręcznik. Szkoła 

podstawowa. Klasa 4 WSiP 

 

858/1/2017 

 

 

 30    



9. Brainy. Klasa 4 

 

831/1/2017  30    

10. K. Stannett, Brainy. Zeszyt 

ćwiczeń. Klasa IV. Wyd. 

Macmillan 
 

  100    

11. M. Dobrowolska, S. Wojtan, 

P. Zarzycki, Matematyka z 

plusem 4. Ćwiczenia. Wersja 

C. Wyd. GWO 

 

  100    

12. Tajemnice przyrody. Zeszyt 

ćwiczeń do przyrody dla 

klasy czwartej szkoły 

podstawowej. Wyd. Nowa 

Era 

 

  100    

13. T. Maćkowski, B. 

Olszewska, W. Surdyk-

Fertsch, Wczoraj i dziś. 

Klasa 4. Zeszyt ćwiczeń do 

historii dla szkoły 

podstawowej. Wyd. Nowa 

Era 

 

  100    

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 


