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Załącznik nr 3 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

     ………………..…..……………………… 
 miejsce i data 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Edukacja Pro Futuro Sp. z o.o.  
ul. Kaliskiego 29a  
(01-476) Warszawa  
KRS0000247000  
NIP 522-28-21-473  
Regon 140429111 
 
 
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY1: 
(IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA, 
ADRES, TELEFON, FAX,  
E-MAIL) 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON, 
FAX, E-MAIL OSOBY DO KONTAKTU: 
 
 
 
 
 
„Oferta na dostawę monitoringu przyrodniczego z akcesoriami na potrzeby realizacji projektu 
„Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych i 
technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. 
 
OFERTA CENOWA BRUTTO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA2: 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ofertuję cenę brutto ………………………………… 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……), 
zgodnie z poniższym wyliczeniem: 
Lp. Przedmiot dostawy Liczba sztuk Cena jednostkowa brutto Cena brutto 

                                                 
1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy zwiększyć liczbę komparycji 
wg potrzeb. 
2 Należy podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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[1] [2] [3] [4] [5=3*4] 
1. monitoring przyrodniczy z 

akcesoriami dostosowany do 
pracy dzieci w szkole 
podstawowej, pręty do 
pomiaru pokrywy  śnieżnej i 
łaty wodowskazowe 

126   

2. monitoring przyrodniczy z 
akcesoriami dostosowany do 
pracy młodzieży w 
gimnazjum, wagi śnieżne, 
poborniki opadów, pręty do 
pomiaru pokrywy śnieżnej i 
łaty wodowskazowe, Proste 
kolorymetryczne zestawy do 
określania zanieczyszczeń 
opadów i wód 

68   

3. monitoring przyrodniczy z 
akcesoriami dostosowany do 
pracy młodzieży w liceum, 
wagi śnieżne, poborniki 
opadów, pręty do pomiaru 
pokrywy śnieżnej i łaty 
wodowskazowe, Pehametr i 
konduktometr. 

35   

4. monitoring przyrodniczy z 
akcesoriami dostosowany do 
pracy młodzieży w technikum, 
wagi śnieżne, poborniki 
opadów,  
pręty do pomiaru pokrywy 
śnieżnej i łaty 
wodowskazowe, Pehametr i  
konduktometr, w skład 
zestawu wchodzi również 
układ do pokazów łuku 
elektrycznego oraz opadu 
"Elektryczny Deszcz". 
 

21   

5. CENA OFERTY BRUTTO (suma poz 1.-4.)  
 

 
 
Ponadto oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń 
2. Zapoznałem/am się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w 

przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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3. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonego od dnia upływu terminu 
składania ofert. 
 

 
 ......................................……… .............................................…… 
 (miejscowość, data) (podpis wykonawcy) 
 
 
Załączniki: 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym; 
3. Dokument określający status prawny Wykonawcy (np. wypis z Krajowego Rejestru Sadowego lub 
zaświadczenie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) – dotyczy osób prawnych i osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; 
4. Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost  
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 

 
 
 
 
 
 


