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Załącznik nr 1

/pieczątka Wykonawcy/

dotyczy zapytania ofertowego na:
zakup materiałów i drobnego sprzętu do praktycznej nauki zawodu dla uczestników w związku 

z realizacją projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna”

OFERTA
złożona przez:

Nazwa:......................................................................................................................................................

Adres:........................................................................................................................................................

Telefon:.....................................................................................................................................................

E-mail:.....................................................................................................................................................

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

dotyczy CZĘŚCI....................................................................
(podać pełną nazwę części zamówienia)

..........................................zł brutto

w tym podatek VAT.........%
Ceny jednostkowe poszczególnych produktów zawiera formularz stanowiący załącznik do niniejszej oferty i będący jej 
integralną częścią.

2. Zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 
akceptuję warunki w nim zawarte.

3. Zapoznałem/am się ze wzorem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, 
do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez 
zamawiającego.

4. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 
31.12.2021 lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia

5. Akceptuję warunki płatności z 30 - dniowym terminem płatności wynagrodzenia

Oświadczam/-my, że wypełniłam/-em/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 
art.14 RODO (1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałam/-em/-liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu, a także zobowiązujęZ-jemy się dopełnić ww. obowiązków wobec osób, których dane 
pozyskam/-my.
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1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik do oferty część 1

łp. Nazwa J.m. Ilość Cena

jedn.
brutto

Wartość

brutto

VAT

%

1 Worki na śmieci 1201A25 grube 
LDPE czarne

paczka 260

2 Worki na śmieci 1201A25 grube 
LDPE zielone

paczka 222

3 Worki na śmieci 1201A25 grube 
LDPE niebieskie

paczka 111

4 Sekator nożycowy jednoręczny z 
możliwością blokowania urządzenia, 
ostrze wykonane ze stali nierdzewnej 
(np. Fiskars singlestep lub 
równoważny

sztuk 10

5 Grabie do liści z plastikową głowicą 
o minimalnej szer.38 cm (proste), 
drewniany trzonek,minimalna 
wysokość całkowita wraz z głowicą 
160 cm

sztuk 10

6 Tarcza tnąca do koszenia trawy 
STHIL (4 ostrza do 230 mm 
szerokość ostrza) lub równoważna 
(tarcza musi mieć zastosowanie do 
posiadanego sprzętu-kosa spalinowa) 
STHIL- sprzęt na wyposażeniu 
pracowni

sztuk 4

7 Ostrze zapasowe do sekatora 
kowadełkowego śruba L77 Fiskars 
lub równoważne (ostrze musi mieć 
zastosowanie do sprzętu sekator 
kowadełkowy) FISKARS L77- 
sprzęt na wyposażeniu pracowni

sztuk 4

8 Sekator teleskopowy na wysięgniku 
o maksymalnym zasięgu minimum 
6m, ostrze ze stali 
nierdzewnej,zakres wysokości 
narzędzia min. 230cm po złożeniu - 
400 cm min po rozłożeniu(np. żyrafa

sztuk 1
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Fiskars lub równoważny

9 Kratka trawnikowa zielona 50x50x4 sztuk 40

10 Taczka ogrodowa dwukołowa 
plastikowa pojemność 55L

sztuk 2

11 Zestaw do konserwacji/ostrzenia 
sekatorów i nożyc (pilnik diamentowy 
do ostrza wykonanego z hartowanej 
stali oraz olej o minimalnej pojemności 
50ml) np. Fiskars lub równoważny

sztuk 2

12 Zestaw narzędziowy minimum 50 
elementów (wyposażenie 
podstawowe zawierające zestaw 
śrubokrętów, taśmę miernicza min. 3 
m, młotek, piłkę ręczną, kombinerki, 
nożyk, zestaw śrubek oraz nasadek)

sztuk 1

13 Metalowa skrzynka narzędziowa 
zamykana na kłódkę (minimalna 
długość skrzynki 43 cm)

sztuk

2

14 Dmuchawa plecakowa spalinowa 
(maksymalna waga 10 kg, 
pojemność skokowa minimum 
27cm3, moc maksymalnie 1,6 kW)

sztuk 1

15 Kosiarka spalinowa (min. 70L 
pojemność kosza na 
trawę,minimalna szerokość cięcia 53 
cm, min. pojemność zbiornika 
paliwa 0,951, zakres wysokości 
koszenia min. 19 mm, maksymalnie 
101 mm) np. HONDA HRX lub 
równoważna

sztuk 1

Razem: - - - -

(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik do oferty część 2

lp. Nazwa J.m. Ilość Cena

jedn.

brutto

Wartość
brutto

VAT 

%

1 Pęcherznica kalinolistna DIABOLO 
C2 (min.50 cm wysokości sadzonki 
wraz z doniczką)

sztuk 5

2 Jałowiec skalny BLUE ARROW- 
sadzonka w pojemniku 
min.201( min. 180 cm wysokości 
sadzonki wraz z doniczką)

sztuk 2

3 Żurawka ogrodowa OBSIDIAN- 
sadzonka w pojemniku 
min.P9( min.20cm wysokości 
sadzonki wraz z doniczką)

sztuk 15

4 Wrzosiec krwisty RUBINTEPPICH 
sadzonka w pojemniku min.fi 10 
( min. 10 cm wysokości sadzonki 
wraz z doniczką)

sztuk 15

5 Jałowiec płożący BLUE CHIP 
sadzonka w pojemniku o min. 
średnicy 9cm (min. 10 cm. wysokości 
sadzonki wraz z doniczką)

sztuk 30

6 Berberys thunberga ERECTA 
sadzonka w pojemniku o min. 
rozmiarze pojemnika C2 (min.40 cm 
wysokości sadzonki wraz z 
doniczką)

sztuk 60

7 Torf kwaśny pH 3,5-4,5 - 801 sztuk 5

8 Ziemia uniwersalna z nawilżaczem - 
501

sztuk 5

Razem: - - - -

(pieczęć i podpisy Wykonawcy lub osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2

/pieczątka Wykonawcy/

dotyczy zapytania ofertowego na:
zakup materiałów i drobnego sprzętu do praktycznej nauki zawodu dla uczestników w związku 

z realizacją projektu pn. „S.O.S dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna”

Oświadczenie
w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym ani z osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy, w szczególności przez:
- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

Oświadczam również, iż Wykonawca nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności 
prowadzonego postępowania.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

(miejscowość), dnia r.

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)


