
Załącznik  do zapytania ofertowego 

 

………………………………………. 
         (miejscowość, data)        

Wykonawca: 

…………………………….… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

      Zamawiający: 

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu 

      ul. Mostowa 10 

      64-360 Zbąszyń 

 

 

OFERTA  CENOWA 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu podręczników szkolnych 

składam ofertę następującej treści: 

 
Wydawnic

two 

Ilość Tytuł 

 

cena 

jednostkowa 

netto 

cena 

jednostkowa 

brutto 

wartość brutto 

Klasa 4      

GWO  88 szt. Matematyka z plusem 

wersja A – Liczby 

naturalne - zeszyt ćwiczeń 

   

GWO 88 szt. Matematyka Geometria – 

zeszyt ćwiczeń 

   

GWO 88 szt. Matematyka Ułamki – 

zeszyt ćwiczeń 

   

STANPOL 102 szt. Karta rowerowa – 

ćwiczenia  

   

WSiP 88 szt. Język angielski Steps 

Forward 1- materiały 

ćwiczeniowe  

   

Klasa 5      

GWO 102 szt. Nowa Matematyka z 

plusem 5. Podręcznik 

   

GWO 98 szt.  Matematyka z plusem 5. 

Wersja A  

Liczby naturalne i ułamki 

zwykłe - zeszyt ćwiczeń 

   

GWO 98 szt. Matematyka –Geometria 

– zeszyt ćwiczeń 

   

GWO 98 szt.  Matematyka – ułamki 

dziesiętne  liczby 

całkowite- zeszyt ćwiczeń 

   

OPERON 102 szt. Język polski 5 kształcenie 

kulturowo-literackie –

podręcznik 

   

OPERON 102 szt. Język polski 5  – 

kształcenie językowe - 

podręcznik 

   

NOWA 102 szt. Historia – Wczoraj i dziś    



ERA – podręcznik 

NOWA 

ERA 

102 szt. Plastyka – Do Dzieła – 

podręcznik 

   

NOWA 

ERA 

102 szt. Przyroda-  Tajemnice 

przyrody – podręcznik 

   

NOWA 

ERA 

102 szt.  Muzyka – Lekcja muzyki 

– podręcznik 

   

STANPOL 102 szt. Technika – Zajęcia 

techniczne  – podręcznik 

   

WSiP 98 szt. Język angielski – Steps 

Forward 2 – podręcznik z 

repetytorium 

   

WSiP 98 szt. Język angielski – Steps 

Forward 2 – materiały 

ćwiczeniowe 

   

Klasa 1      

WSiP 21szt. x 

5cz. 

Tropiciele kl.I – 

podręcznik – część 

1,2,3,5,5 

   

WSiP 21szt. x 

5cz. 

Tropiciele kl.I – karty 

ćwiczeń – część 1,2,3,4,5 

   

WSiP 21szt. x 

5cz. 

Tropiciele kl.I – 

Matematyka – część 

1,2,3,4,5 

   

Oxford 

University 

Press 

21 szt. Young Treetops 1 – 

ćwiczenia 

   

Klasa 2      

MAC/Yuka 150 Moje ćwiczenia kl.II – 

pakiet 8 szt. 

   

Oxford 

University 

Press 

150 Young Treetops 2 – 

ćwiczenia 

   

Klasa 3      

WSiP 145szt x 

5cz 

Tropiciele kl.III – 

podręcznik – część 

1,2,3,4,5 

   

WSiP 145szt x 

5cz 

Tropiciele kl.III – karty 

ćwiczeń – część 1,2,3,4,5 

   

WSiP 145szt x 

5cz 

Tropiciele kl.III – 

Matematyka – część 

1,2,3,4,5` 

   

Oxford 

University 

Press 

151 szt. Young Treetops 3 – 

podręcznik 

   

Oxford 

University 

Press 

145 szt. Young Treetops 2 – 

ćwiczenia 

   

 

1. Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 

netto  ……………………………………………….. 

VAT ………………………………………………… 

brutto …………………………………….................. 

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



 

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 

3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, że  

- zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez 

zamawiającego. 

5. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT. 

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: wrzesień 2016r. 

7. Termin związania ofertą: 5 dni 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko:…………………………………… tel. kontaktowy: ………………………… 

 

       ………………………………………… 
        (data, czytelny podpis wykonawcy) 


