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Zał. 1 szacunkowy formularz ofertowy   
  

 Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

………………………………………….. 

 Nazwa Wykonawcy 

…………………………………………… 

Adres 

………………………………………….. 

NIP, Regon 

…………………………………………….. 

Telefon kontaktowy 

Formularz szacunkowy 
 

Odpowiadając na zapytanie szacunkowe w sprawie zakupu fabrycznie nowego sprzętu w celu 

wyposażenia mieszkania wspomaganego. Zadanie 3 Trening spędzania czasu wolnego  - zakup sprzętu  

do prowadzenia treningu  spędzania czasu wolnego   

 
l.p Nazwa Opis Ilość Kwota 

brutto 1 
szt 

Słownie Kwota brutto za 
całość 

Słownie  

1 rowery 
(dla 1 
trenera i 3 
uczestnik
ów) 

Rama: stalowa, 18" 
Liczba biego w: 21 
Rozmiar koła [cal]: 
27.5 
Waga [kg]: 16.7 

4 szt     

2 rower 
trójkołow
y dla osób 
niepełnos
prawnych 

Nisko zawieszona rama 
ułatwiająca wsiadanie i 
zsiadanie 
Regulowana wysokos c  
siedziska 
Waga: 27,80 kg 
Maksymalne obciąz enie: 
125 kg 

1 szt     

3 sprzęt 
sportowy: 
zestaw 
piłki (do 
nogi, 
kosza i 
siatkówk) 

Sprawdzi się zaro wno na 
zajęciach szkolnych, jaki i 
podczas rekreacyjnych 
rozgrywek w gronie 
znajomych. 

3 
zestawy 

    

4 skakanki Rączki wykonane są z 
lakierowanego drewna. 
wiek dziecka 3+ 

3 szt     

5 materac 
składany 

Długos c  180cm 
Szerokos c  60cm 
Grubos c  5cm 
Estetyczny wygląd 
Składany na trzy częs ci, 
moz e pełnic  funkcję 
siedziska 
Wbudowane zamki 
błyskawiczne, pozwalają 
na zdjęcie poszycia 
Materac łatwo utrzymac  
w czystos ci, nie nasiąka 
Praktyczne uchwyty do 
przenoszenia 

3 szt     

https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/liczba-biegow?attribute_id=928473&category_id=13201
https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/rozmiar-kola-cal?attribute_id=928451&category_id=13201
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6 zestaw 
rakietek z 
siatką 

W skład zestawu 
wchodzą 2 rakiety, 
zestaw 3 nylonowych 
lotek, 2 składane słupki, 
nylonowa siatka, s ledzie i 
tas my do wytyczania pola 
gry, dzięki czemu 
uz ytkownik posiada 
wszystko, czego 
potrzebuje, z eby 
rozpocząc  trening. 

2 szt w 
zestawie 

    

 
1. Zamawiający:  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”,  82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18 
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamo wienia okres lonego w zapytaniu w  trybie rozeznania rynku w sprawie 

zakupu fabrycznie nowego sprzętu w celu wyposażenia mieszkania wspomaganego. Zadanie 3 Trening 

spędzania czasu wolnego  - zakup sprzętu  do prowadzenia treningu  spędzania czasu wolnego. 
3. Przedmiot zamo wienia jest realizowany w ramach projektu „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz  

z usługa opiekun czą, asystencką i treningiem samodzielnos ci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Wojewo dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Priorytet VI: Integracja:, Działanie 06.02. Usługi Społeczne 

Poddziałanie 06.02.02. Rozwo j usług społecznych wspo łfinansowanego ze s rodko w Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
4. Łączna wartos c  zamo wienia wynosi: …………………………………brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………..) 
 

Ponadto, oświadczam/y, że: 
1. zapoznałem/am/lis my się z tres cią zapytania ofertowego wraz z załącznikami do niej i nie wnoszę/simy do 

niego zastrzez en  oraz zdobyłem/am/lis my wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty; 
2. Termin płatnos ci: do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazane w fakturze.  
3. Os wiadczam, z e zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

zapoznałam/zapoznałem się z tres cią klauzuli informacyjne, w tym przysługującym prawie dostępu do tres ci 

moich danych oraz ich poprawiania, jak ro wniez , z e podanie tych danych było dobrowolne.  

4. Do niniejszej oferty załączam/y następujące dokumenty, kto re stanowią jej integralną częs c : 

1) ............................................................................................................................................................................................... 

2) ............................................................................................................................................................................................... 

Prawdziwos c  powyz szych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, s wiadom/i odpowiedzialnos ci 

karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za przedłoz enie nierzetelnego lub pos wiadczającego nieprawdę 

os wiadczenia.  

  

Data Imię i nazwisko oraz podpis osób/osoby uprawnionej 

Pieczątka 

 

 


