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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  - Trening umiejętności 

praktycznych 

 
l.p Nazwa Opis Ilość Kwota 

brutto 1 
szt 

Słownie Kwota brutto za 
całość 

Słownie  

1   wiertarka   Moc użyteczna: 302W. 
Prędkość bez 
obciążenia: 0-2800 
obr/min. 
Częstość udarów: 0- 
47600 ud/min. 
Uchwyt wiertarski: 1,5 
- 13mm. 
Maksymalna  średnica 
wiercenia w drewnie: 
25mm. 
Maksymalna  średnica 
wiercenia w stali: 
13mm. 
Maksymalna  średnica 
wiercenia w betonie: 
16mm. 
Niepewność pomiaru 

K 2 (hałas): 3,2 dB. 

1 szt     

2 wkrętarka  Napięcie – 3.6 V 
Pojemność – 1.5 Ah 
Czas ładowania – 3h 
Uchwyt na narzędzia – 
¼’’ (6,3 mm) 
Zasilanie - 

akumulatorowe 

1 szt     

3 śrubokręty - Groty wykonane ze 

stali chromowo-

wanadowo 

molibdenowej 

zwiększającej 

3 

komplet

y 
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odporność na 

ścieranie i trwałość 

grota. 

- Końcówka grota 

magnetyczna. 

 - Rękojeść 

dwuskładnikowa z 

twardego i miękkiego 

antypoślizgowego 

tworzywa. 

 - Półka do 

zawieszania na ścianie. 

 - Twardość 56 +/-2 

HRC. 

Skład zestawu: 

 - wkrętaki płaskie 

3.2x75, 5x100, 6x150 

mm 

 - wkrętaki krzyżowe 

(PH) 0x75, 1x75, 

2x100 mm 

4 kombinerki 

wielofunkc

yjne  

Struktura powierzchni 

chwytających pozwala 

na bezpieczne 

chwytanie elementów 

płaskich, a frezowany 

rowek gwoździ, 

kołków i śrub. 

Hartowane, kute ze 

specjalnej stali 

narzędziowej ostrza 

szczypiec 

przeznaczone są do 

cięcia drutu oraz 

przewodów. 

3 sztuki     

5 młotek  Obuch wykonany z 

wysokiej jakości stali 

narzędziowej, 

lakierowany 

proszkowo, trzonek z 

włókna szklanego z 

gumowaną rękojeścią, 

młotek wykonany 

zgodnie z normą 

DIN7239 

3 sztuki      

6 zestaw 

różnych 

Wkręty uniwersalne, 

wykonane z 

zestaw     
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wkrętów  nietoksycznych 

materiałów. 

Wkręty do drewna: 
o wymiarach 3,5 x 30 
mm 
o wymiarach 4,0 x 40 
mm 
o wymiarach 5,0 x 50 
mm 
 
Kołki polietylenowe: 
5 mm 
6 mm 
8 mm 

7 zestaw 

różnych 

gwoździ  

Gwoździe ocynkowane 
druciane z płaską 
główką: 1,6 mm x 30 
mm (60 g) 
    1,2 mm x 20 mm 
(45) g) 
    2 mm x 40 mm (20 
g) 
    2,5 mm x 50 mm (20 
g) 
    2,8 mm x 60 mm 
(100 g) 
    3,1 mm x 70 mm 
(100 g) 
    3,4 mm x 80 mm 
(110 g) 
 
Gwoździe ocynkowane 
druciane z główką 
spęczającą: 
    1,1 mm x 13 mm (80 
g) 
    1,6 mm x 30 mm (60 
g) 
    2 mm x 40 mm (100 
g) 
    2,2 mm x 45 mm 
(100 g) 
    2,5 mm x 55 mm 
( 80 g) 
    3,1 mm x 70 mm 

(125 g) 

zestaw     

8 deski, płyty 

wiórowe 

itp.  

Deski i płyty 

wykonane z drewna 

3 

zestawy 

    

9 zestaw 

kluczy 

oczkowych  

Materiał: Stal 
chromowo-wanadowa 
Rozmiar: 
6,8,10,13,15,17,19,22 
Uchwyt/Wieszak: Tak 

zestaw     

10  miarka  Rodzaj – miarka 
zwijana 
Materiał wykonania – 
stal 
Zasięg – 5m 

3 sztuki      
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Szerokość – 19 mm 

11 poziomica  Długość (cm): 100 
Ilość w op.: 1 
Magnetyczna: Nie 
 

1 sztuka      

12 klucz żabka  Materiał główny: 

Chrom-wanad 

Waga (w kg): 0.2 

Klucz nastawny do rur 

170 mm 

 

1 sztuka     

13 wyrzynark

a  

Długość skoku: 20 
Waga: 1,7 kg 
Gwarancja: 36 m-cy 
Moc: 500 W 
Typ: do aluminium, 

drewna, tworzyw 

1 sztuka      

14 grabie  Średnica drążka (w 
mm): 27.0 
Szerokość głowicy (w 
cm): 36.0 
Długość (w cm): 154.0 
Długość uchwytu (w 
cm): 150.0 

Materiał wykonania 

głowicy: Stal 

3 sztuki      

15  łopata  Materiał głowicy – 
metal 
Szerokość głowicy - 23 
cm 
Waga narzędzia - 2.4 
kg 
Długość narzędzia - 

125 cm 

3 sztuki      

16 taczka  Pojemność (L): 85 
Ładowność (kg): 160 
Długość (mm): 1487 
Szerokość (mm): 624 
Wysokość (mm) 593 
Masa (kg): 12 

1 sztuka      

17 konewki  Pojemność – 14 litrów 
Waga brutto: 0,5 kg 
Materiał wykonania – 

polietylen o wysokiej 

gęstości (HDPE) 

3 sztuki      

18 kosiarka  Pojemność kosza: 60 l 
Centralna regulacja 
wysokości: 25-75 mm 
Szerokość robocza: 46 

cm 

1 sztuka      
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19 haczyki  Materiał: stal 
nierdzewna 
Wymiary: 6 x 4,5 cm 
 

3 

zestawy 

po 6 szt.  

    

20 wąż 

gumowy  

Długość – 30m 
Średnica węża – ½ 
cala 
Średnica węża – 12,7 
mm 
Maksymalne ciśnienie 

– 25 barów 

1 sztuka      

21 rękawice 

ogrodowe 

- rękawice poliestrowe 
z powłoką wykonaną z 
lateksu piankowego 
 
- zakończone 
elastycznym 
ściągaczem 
 
- dwie pary w zestawie 
 
- rozmiar uniwersalny 

100 

sztuk  

    

22  łopata do 

odśnieżani

a  

Szerokość robocza: 50 

cm 

3 szt      

23 Mop 

parowy  

- szeroka nakładka 40 
cm idealnie nadaje się 
do czyszczenia 
większych 
powierzchni 
- skutecznie 
czyszczenie i 
dezynfekcja przy 
wykorzystaniu pary 
- zabija nawet do 
99,9% bakterii i 
wirusów 
- nadaje się do 
wszystkich rodzajów 
podłóg 
nielakierowanych 
- lekka konstrukcja z 
wygodną obrotową 
głowicą  
 

1 sztuka      

24 Mop 

zwykły  

Przeznaczenie 
Podłogi twarde 
Podłogi drewniane 
Dodatkowe informacje 
Mikroaktywne włókna 
nasadki 
Wkład wymienny 
Bezdotykowe 
wyciskanie wody 
Nie rysuje 
powierzchni 
Nie pozostawia smug 

1 szt.     

25  zestawy do wykonany z tworzywa 
sztucznego 

3     
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zamiatania 

(szczotka 

duża, mała i 

szufelka  

komplet niezastąpiony 
w każdym domu 
trwały i wygodny 
idealny do zamiatania 

podłóg o mniejszej 

powierzchni 

zestawy  

26 suszarka na 

pranie  

Typ: rozsuwana 
Powierzchnia 
suszenia: 20m 
Długość linek: 20 
Materiał wykonania: 

metal, tworzywo 

sztuczne 

1 szt.      

27 deska do 

prasowania  

Wykonanie blatu: 
siatka metalowa 
Rodzaj deski: 
nieelektryczna 
Wysokość 
maksymalna: 97 cm 
Wymiary blatu: 120 x 

38 cm 

1 szt.     

28 różnej 

wielkości 

miski  

- wykonane ze stali 
nierdzewnej 
- sprawdzą się w 
trakcie 
przygotowywania 
różnych potraw, 
sałatek, ciast, 
- bezpiecznie 
przechowasz w nich 
żywność w lodówce  
- łatwe w utrzymaniu 
czystości - zalecane 
ręczne mycie misek  
- solidne. 

Zestaw      

29 maszyna do 

szycia  

Liczba ściegów  - 23  
Rodzaje ściegów - 
elastyczny, kryty, 
półksiężycowy, prosty, 
ukośny, zygzak  
Szycie wstecz - tak  
Automatyczne 
nawlekanie igły - tak  
Funkcje dodatkowe - 
auto nawijacz 
szpuleczki, regulacja 
prędkości  
Regulacja długości 
ściegu  0 - 4 mm  
Regulacja szerokości 
ściegu  0 - 6 mm  

1 szt.     

30 zestawy do 

szycia (nici, 

guziki, igły)  

 

Przenośny zestaw do 
szycia, zapakowany w 
eleganckie etui, dzięki 
któremu wszystkie 
przybory pozostaną w 
porządku i na swoim 
miejscu. 
 
Wymiary: 21 x 14 x 4 

12 

zestawó

w 
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cm (zamknięte etui) 

31 kolorowe 

taśmy, 

koraliki, 

sznurki 

Kolorowe taśmy:     
- wykończenie 
dywanów, wykładzin, 
chodników, kurtyn, 
zasłon, 
- zabezpieczenie dla 
strzępiących się 
krawędzi, 
- możliwość 
wykorzystania 
produktu w 
krawiectwie (obszycie 
materiału ubrań, 
wykończenie brzegu 
tkaniny), 
- wykończenie mebli 
tapicerowanych 
(produkt nadaje się na 
siedziska foteli, 
krzeseł, kanap, 
narożników), 
- pasmanteria 
(dekoracja/pasek do 
torebki) 
 
Koraliki: 
Materiał: szkło, 
 Rozmiar: 2mm 
 Rozmiar otworu: 
około 1mm 
 
Sznurki: 
Kolor: Losowy kolor 
Materiał: nylon. 
Grubość:. 1 mm. 
Długość: około 26 stóp 
(8 metrów) / rolka 
Doskonały do wyrobu 
biżuterii i ogólnego 
rzemiosła. 
 

12 

zestawó

w 

    

32 suwaki Długość zamka: 35cm 
Szerokość taśmy: 
32mm +/- 2mm 
Skład żyłki: poliamid 
Skład taśmy: poliester  
Suwak: auto lock ( z 
blokadą ) 

12 

zestawów 

    

33 12 różnych 

zestawów 

tkanin  

Rodzaj - bawełna 
Skład materiałowy - 
100% bawełna 
Szerokość - 30 cm 
Gramatura - 125 g/m² 
Kolor - beże i brązy, 
biały, błękity, fiolety, 
pomarańcze i 
czerwienie, róże, 
szarości, zielenie, 
żółcie 
Wzór - dziecięcy, 

geometryczny, groszki, 

gwiazdki, kwiaty, 

ludowy, moro, 

12 

zestawów 
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ornament, paski, 

zwierzęcy 

 
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  - Trening umiejętności praktycznych. 
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) ............................................................................................................................................................................................... 

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 

 

 


