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 Zał. 1 formularz ofertowy  
  

 Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

………………………………………….. 

 Nazwa Wykonawcy 

…………………………………………… 

Adres 

………………………………………….. 

NIP, Regon 

…………………………………………….. 

Telefon kontaktowy 

Formularz ofertowy 
 

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

wyposażenia mieszkania wspomaganego. Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - zakup artykułów do 

przeprowadzenia treningu kulinarnego 

 
l.p Nazwa Opis Ilość Kwota brutto 

1 szt 
Słownie Kwota brutto za 

całość 
Słownie  

1 Sztućce  na 

12 osób  
Asortyment: komplet 

sztućców 

Ilość osób: 12 

Do zmywarki: Tak 

Materiał: stal 

nierdzewna 

Wykończenie: 

wysoki połysk 

Ilość elementów: 60 

 

 

12 

zestawów  

    

2 Zestaw 

przyborów 

do 

gotowania  

chochle, 

drewniane 

łopatki, 

durszlak, 

wałek, 

tłuczki  

Wykonane z 

naturalnego drewna 

bukowego i silikonu, 

ceramiczny pojemnik, 

w zestawie: 

trzepaczka, łyżka do 

spaghetti, łyżka, 

chochla, łopatka, łyżka 

z dziurkami i 

szpatułka 

zestaw     

3 zestaw 

misek  

Materiał – plastik 

Pojemność - 6 l, 

Średnica - 30 cm, 

Informacje dodatkowe 

- możliwość mycia w 

zmywarce 

 

Komplet – 

8 sztuk  
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4 pojemniki 

z 

pokrywką  

Materiał wykonania - 
tworzywo sztuczne, 
kolor przezroczysty 

 
Cechy dodatkowe - 

możliwość mrożenia, 

możliwość mycia w 

zmywarce, możliwość 

używania w kuchence 

mikrofalowej 

Komplet      

5 kubki Pojemność - 320 ml 
Materiał wykonania - 
porcelana 
Informacje dodatkowe 

- możliwość mycia w 

zmywarce 

12 sztuk     

6 filiżanki Wykonany z wysokiej 

jakości porcelany, w 

zestawie 6 filiżanek 

oraz 6 spodków, 

szeroki, profilowany 

uchwyt ułatwia 

przenoszenie. Duża 

pojemność -  220 ml 

6 sztuk     

7 zestaw 

porcelany 

(12 talerz 

obiadowe, 

12 

śniadanio

we, 12 

deserowe, 

12 talerz 

głęboki, 1 

waza do 

zupy, 6 

salaterek , 

6 półmiski 

itp. 

Liczba osób - 12 
Rodzaj serwisu - 
obiadowy 
Liczba elementów w 
zestawie - 45 
Informacje dodatkowe 
- możliwość mycia w 
zmywarce 
Zawartość zestawu - 

talerz obiadowy, talerz 

głęboki, talerz 

deserowy, sosjerka, 

waza  Kolor - biały, 

odcienie żółtego i złota 

Zestaw 12 

kompletów  

    

8 tace  Materiał - tworzywo 
sztuczne 
Kształt - prostokątny 
 

1 sztuka     

9 zestaw 

noże  

Ostrza z wysokiej 
jakości stali 
nierdzewnej. 
Bardzo długa 
żywotność. 
Wyposażone w 
uchwyty ze stali 
nierdzewnej. 
 

 Zestaw  - 5 

sztuk 

    

10 deski do 

krojenia 
Kolor: brązowy 1 sztuka      
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Kształt: prostokątny 

Materiał wykonania: 

bambus, drewno 

Długość: 35 cm 

Szerokość: 25 cm 

Przeznaczenie deski: 

uniwersalny 

 

11 zestaw 

form do 

pieczenia  

Formy do pieczenia, 
idealne do pieczenia 
różnych ciast, 
pasztetu, chleba, 
muffinek. 
Posiadają powłokę 
granitową, która 
zapobiega 
przywieraniu, nawet 
przy minimalnej ilości 
tłuszczu. 
Łatwe w czyszczeniu i 
wygodne w 
użytkowaniu. 
Wykonane z 
materiałów 
bezpiecznych dla 
zdrowia i neutralnych 
dla żywności. 
Nadają się do 
piekarników gazowych 
oraz elektrycznych. 
Używać w 

temperaturze max. 

230°C. 

Zestaw – 5 

sztuk 

    

12 zestaw 

blach do 

pieczenia  

Zestaw blach do 
pieczenia ciast i 
muffinów 
  Dobrej jakości 
foremki do pieczenia 
dbają o to, by ciasta i 
ciasteczka 
równomiernie się 
upiekły, zarumieniły i 
nie przypaliły. 
    Foremki na ciasta 
nadają wypiekom 
oryginalne kształty, a 
ich odpowiednia 
budowa pozwala 
wyjąć z formy do 
pieczenia gotowy 
wyrób bez naruszenia 
jego struktury, 
porwania czy 
skruszenia. 
    W komplecie 
znajduje się również 
forma umożliwiająca 
przygotowanie 6 

Zestaw – 3 

sztuki  

    



 

Projekt „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 

 

muffinków - rozmiar 
blaszki 26x18x3 cm 
oraz tradycyjna 
keksówka w rozmiarze 
25x13x5 cm. 
Wszystkie formy 
zostały wykonane 
starannie z dobrych 
jakościowo 
składników o dużej 
trwałości. 
Materiał dominujący: 
metal 
wymiary: długość: 38 
cm, szerokość: 27 cm, 
wysokość: 6,5 cm 
 

13 stolnica  Stolnica wykonana 
została z wysokiej 
jakości silikonu o 
wymiarach 60x40 cm. 
 Materiał, z którego 
jest wykonana jest 
stolnica, neutralny dla 
jedzenia, nie pochłania 
zapachów, jest 
wytrzymały, łatwy w 
czyszczeniu i odporny 
na zabrudzenia. 
 Podziałka 
centymetrowa ułatwia 
wyrobić ciasto do 
odpowiedniego 
wymiaru jak również 
pokroić na 
odpowiednie kawałki, 
 Dzięki swojej 
elastyczności jest 
łatwa w 
przechowywaniu. 
Odporna na 

temperatury od - 40 

do + 230. 

1 sztuka     

14 dzbanki  Wykonane z wysokiej 

jakości szkła 

sodowego. Odporne na 

obicia i szok 

termiczny. 

3 sztuki       

15 ścierki 

kuchenne  

Zestaw zawiera 3 

ścierki domowe 

(materiałowe). 

Prostokątny kształt w 

trzech różnych 

kolorach.  

Wielorazowe, 

wytrzymałe i chłonne. 

3 sztuki     
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16 fartuchy  

 

Materiał - poliester 
Kolor - odcienie 
szarości 
Długość - 75 cm 
Szerokość - 64 cm 
Cechy dodatkowe - 

extra mocne 

4 sztuki     

17 wyciskark

a  

Wykonany z 
wysokogatunkowego 
tworzywa. Pestki i 
białe włókna 
zatrzymają się na 
sitku, a pyszny sok 
zbierze się w naczyniu.  
Wymiary: 14cm X 
12,5cm, średnica 
12,7cm 
Kolor: limonka 

1 sztuka     

18 tarka  Materiał obudowy – 
metal, tworzywo 
sztuczne 
Waga produktu z 

opakowaniem 

jednostkowym - 0.15 

kg 

1 sztuka      

19 cerata  Kolor - wielokolorowy 
Kształt - prostokąt 
Wzór dominujący - 
kwiaty 
Długość - 140 cm 
Szerokość - 110 cm 
Materiał wykonania - 
cerata 
Informacje dodatkowe 

- plamoodporny 

6 sztuk     

20 kosze do 

segregacji  

Kosz łączony, posiada 
dwa osobne pojemniki 
na odpady. 
 
Konstrukcja jest dwu-
kondygnacyjna, 
pojemniki są ułożone 
jeden na drugim. 
 
Każdy z koszy posiada 
niezależną klapę, 
dolny poziom jest 
uchylny do przodu, 
górny otwierany od 
góry. 
 
Kosze wyposażone 

wewnątrz w uchwyty 

utrzymujące worek. 

Zestaw 2 

poziomy  

    

21 mikser 

wielofunkc

yjny  

BPA Free  
Metalowa misa  
Nóżki antypoślizgowe  
Obudowa z tworzywa 
sztucznego 

1 sztuka      
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Odchylane od 
podstawy ramię  
Planetarna 
przekładnia  
Pokrywa misy z 

podajnikiem 

22 robot 

kuchenny  

Model - planetarny 
Kolor dominujący - 
czarny 
Moc - 2200 W 
Rodzaj regulacji 
obrotów - płynna 
Liczba poziomów 
prędkości - 6 
Tryby pracy - 
pulsacyjny 
Pojemność misy 
roboczej - 6.2 l 
Pojemność koktajl era 
- 0 l 
Szerokość produktu - 
43 cm 
Wysokość produktu - 
33 cm 
Głębokość produktu - 
24.5 cm 
Waga produktu - 5.4 
kg 
Waga produktu z 
opakowaniem 
jednostkowym - 7.2 kg 
Bezpieczeństwo - 
nóżki antypoślizgowe, 
blokada 
bezpieczeństwa, 
blokada ramienia 
mieszającego 
Funkcje - mieszanie, 
miksowanie, ubijanie, 
ucieranie, wyrabianie 
ciasta 
Załączone 

wyposażenie - 3 

końcówki: hak, 

trzepaczka, mieszadło, 

Rękaw Cukierniczy + 

24 Końcówki i 

Organizer, Misa 6,2l, 

Osłona antybryzgowa 

na misę, Instrukcja PL 

1 sztuka     

23 przedłużac

ze  
Długość: 1,8m 

Liczba gniazd: 5 

Maksymalne obciążenie: 2300W 

Wyłącznik: TAK 
 

  

  
 

3 sztuki     
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24 czajnik 

elektryczn

y  

- pojemność: 1,7 litra 
- moc: 2200W 
- podstawa: obrotowa 
- 360 stopniowy  
- możliwość 
zagotowania 
minimalnej ilości 
wody 0,5litra 
- wygodny uchwyt 
- ruchoma pokrywka 

1 sztuka     

25 gofrownic

a  

Moc: 1400W 

Wykonanie obudowy: 

tworzywo sztuczne 

Liczba gofrów: 4 

Kształt gofrów: 

kwadrat 

Funkcje dodatkowe: 

nieprzywieralna 

powłoka płytek 

1 sztuka     

26 zestaw 

garnków  

Materiał - stal 
nierdzewna 
Typ powłoki - non-
stick 
(nieprzywierająca) 
Informacje dodatkowe 

- możliwość mycia w 

zmywarce, możliwość 

używania na kuchni 

indukcyjnej, pokrywka 

w zestawie 

komplet – 5 

sztuk  

    

27 zestaw 

patelni  

Powłoka wewnętrzna: 

tytanowa 

Możliwość mycia w 

zmywarce: tak 

Wykonanie korpusu: 

stal nierdzewna 

Kolor: srebrny 

Gwarancja: 24 

miesiące 

3 sztuki      

28 mikrofaló

wka  

Sterowanie : 
elektroniczne 
Moc: 800 W 
Funkcje podstawowe: 
podgrzewanie, 
rozmnażanie 
Funkcje dodatkowe: 

powłoka odporna na 

zarysowanie, 

równomierne 

rozprowadzanie ciepła 

1 sztuka     

29 toster Moc: 830 W 

Liczba tostów: 2 

Funkcje: tacka na 

okruchy, rozmrażanie 

1 sztuka     
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30 uchwyt na 

ręczniki 

papierowe  

Produkt posiada 

następujące wymiary: 

średnicę: 12,5 cm, 

wysokość: 32 cm, 

dzięki którym bez 

trudu zmieści się 

nawet w małej kuchni. 

1 sztuka     

31 blender  Moc w watach (W): 
450 
Tworzywo wolne od 
BPA (części, które 
mają kontakt z 
jedzeniem): Tak 
Materiał stopy: Stal 
nierdzewna 
Długość przewodu 
zasilającego: 1.2 m 
Materiał ostrza: Stal 
nierdzewna 
Części nadające się do 

mycia w zmywarce: 

Tak 

1 sztuka      

 
1. Zamawiający:  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”,  82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu w  trybie rozeznania rynku w sprawie 

zakupu fabrycznie nowego sprzętu w celu wyposażenia mieszkania wspomaganego. Zadanie 2 Trening 

usamodzielnienia  - zakup artykułów do przeprowadzenia treningu kulinarnego. 

3. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz  

z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4. Łączna wartość zamówienia wynosi: …………………………………brutto  

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

Ponadto, oświadczam/y, że: 

1. zapoznałem/am/liśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami do niej i nie wnoszę/simy do 

niego zastrzeżeń oraz zdobyłem/am/liśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty; 

2. Termin płatności: do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazane w fakturze.  

3. Oświadczam, że 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 osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

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

zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjne, w tym przysługującym prawie dostępu do treści 

moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.  

4. Do niniejszej oferty załączam/y następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część: 

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



 

Projekt „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 

 

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

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom/i odpowiedzialności 

karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę 

oświadczenia.  

  

Data Imię i nazwisko oraz podpis osób/osoby uprawnionej 

Pieczątka 

 

 


