
nazwa i adres Wykonawcy

Dane kontaktowe Wykonawcy:

FAX na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję ……………………………

e-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję …………………………..

Lp. Nazwa jm. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto (PLN)

Wartość brutto  

(PLN)                

I II III IV V VI

1.
Optyczno-stykowa maszyna pomiarowa CNC w zestawie z oprogramowaniem, 

monitorem i komputerem
szt. 1

2. Projektor pomiarowy szt. 1

3. Przyrząd kłowy 450 mm szt. 1

4. Twardościomierz uniwersalny szt. 1

5. Płyta pomiarowa szt. 3

OFERTA

Do Centrum Kształcenia Ustawicznego

Im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy  po zmianie dn. 14.12.2020 r.

miejscowość, data …………………………………………………….

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, które prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i urządzeń do 

pracowni metrologii zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oświadczamy że:

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na niżej określonych warunkach:

tel.………………………...….



6. Stół pod płytę pomiarową szt. 3

7. Suwmiarka uniwersalna zegarowa 150mm/0,01mm szt. 6

8. Suwmiarka uniwersalna 150mm/0,05mm szt. 12

9. Suwmiarka uniwersalna 150mm/0,02mm szt. 12

10. Suwmiarka elektroniczna modułowa szt. 3

11. Suwmiarka warsztatowa analogowa jednostronna 300mm szt. 3

12. Suwmiarka warsztatowa analogowa dwustronna 300 mm  szt. 3

13. Suwmiarka uniwersalna 150mm z odczytem elektronicznym szt. 12

14. Suwmiarka elektroniczna 300 mm szt. 3

15. Mikrometr do pomiarów zewnętrznych 0-100mm komplet kpl. 3

16. Mikrometr do pomiarów wewnętrznych 5-30mm szt. 3

17. Mikrometr do pomiarów wewnętrznych 75-100mm szt. 3

18. Kątomierz zwykły o zakresie mierniczym 0-180° szt. 3

19. Kątomierz noniuszowy z lupą 5’ 0-360° szt. 3

20. Kątomierz cyfrowy szt. 3

21. Kątownik płaski 150x100mm szt. 3

22. Kątownik ze stopką 150x100mm szt. 3

23. Kątownik krawędziowy 100x70mm szt. 3

24. Promieniomierz R7,5-15 szt. 12

25. Sprawdzian grzebieniowy do gwintów metryczny/calowy szt. 6

26. Sprawdzian grzebieniowy do gwintów metryczny/calowy szt. 6

27. Sprawdzian grzebieniowy do gwintów metryczny/calowy szt. 6

28. Sprawdzian grzebieniowy do gwintów rurowych szt. 6

29. Szczelinomierz 0,05-1mm szt. 12

30. Liniał krawędziowy 100 mm szt. 3

31. Czujnik zegarowy szt. 3

32. Podstawa do czujnika szt. 3

33. Płytki wzorcowe komplet mały, klasa 2  32 szt. kpl. 1

34. Płytki wzorcowe komplet duży, klasa 2 122 szt. kpl. 1

35. Zestaw trzpieniowych sprawdzianów gwintów komplet M3-M12 szt. 3

36. Średnicówka mikrometryczna szt. 3

37. Głębokościomierz mikrometryczny szt. 3

38. Wałeczki pomiarowe  (91 szt.) kpl. 3

39. Uchwyt do mikrometrów z regulacja kątową szt. 5



40. Mikrometr analogowy do pomiarów gwintów zewnętrznych szt. 1

41. Mikrometr analogowy do pomiarów gwintów zewnętrznych szt. 1

42. Mikrometr analogowy do pomiarów gwintów zewnętrznych szt. 1

43. Zestaw wymiennych końcówek do pomiaru gwintów szt. 1

44. Zestaw wymiennych końcówek do pomiaru gwintów szt. 1

45. Zestaw wymiennych końcówek do pomiaru gwintów szt. 1

46. Wysokościomierz traserski 0-300mm szt. 3

47. Wysokościomierz cyfrowy traserski szt. 3

48. Mikrometry cyfrowe do pomiarów zewnętrznych szt. 12

49. Pryzmy V para-2 szt. 75x40x40mm dla średnicy 5-40mm szt. 3

50. Przymiar półsztywny 150mm szt. 3

51. Przymiar półsztywny 200mm szt. 3

52. Przymiar półsztywny 300mm szt. 3

53. Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa 6-12mm szt. 3

54. Precyzyjna średnicówka czujnikowa elektroniczna 18-160mm szt. 1

55. Precyzyjna średnicówka czujnikowa analogowa 18-160mm szt. 1

56. Wzorce chropowatości porównawcze kpl. 3

57. Wzorce kątów szt. 3

Na wykonanie dostawy udzielamy gwarancji*:

* niepotrzebne należy skreślić

Razem wartośc brutto:

Słownie złotych (brutto): ……………………………………………………………………………………………………………………. w tym 

należny podatek VAT 

Wartość netto ……………………zł , stawka podatku VAT …..%



15.
 7) 

 ………………………………………………………………………….

.............................................................

 /podpis upełnomocnionego(ych)  

   przedstawiciela(i)Wykonawcy/

………………………………………………………………………………..

13. oferta została złożona na ..... ponumerowanych stronach, 

14. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu, są 

następujące informacje
6)

………………………………………………………………………………..

11. zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców 
4)

zakres powierzonych prac : ………………………………………………………………………………………………………………………..

nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………....

12. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty
5)

………………………………………………………………………………..

6. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym z projektem umowy załącznik do SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 

zawarte;

7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

8. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

9. jesteśmy/nie jesteśmy
**

 mikro/małym/średnim 
1)

 przedsiębiorcą;

10. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
2)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
 3)

,

2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

3. dostawę objętą zamówieniem zrealizujemy w terminie do 75 dni roboczych od daty podpisania umowy;

4. dostawę zrealizujemy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale III SIWZ oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik do 

SIWZ; 

5. akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury, na zasadach opisanych w 

projekcie umowy;

Uwaga: 

W przypadku pozostawiania niewypełnionych pól:

- "na wykonanie dostawy udzielamy gwarancji" , Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował odpowiednio:

- na wykonanie dostawy udzielamy gwarancji  24 miesiące i wówczas Zamawiający do obliczeń przyjmie te wartości.



2)  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

1) 

1. Mikro przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 

pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w 

złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 

milionów euro.

2. Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 

pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w 

złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 

milionów euro. 

3. Średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 

pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w 

złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 

milionów euro.

3)

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

4)

jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. „nie dotyczy”, 

jeżeli ma zamiar korzystać z podwykonawstwa winien wskazać zakres czynności jakie powierzy podwykonawcy, nazwę wykonawcy

5)

jeżeli dołączane są kopie dokumentów,  to muszą być one poświadczone za zgodność z  oryginałem zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ,



6)

należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące  tajemnicą przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7)

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku

Instrukcja wypełniania tabel:

2. W kolumnie nr VI należy wstawić wartość brutto (iloczyn ceny jednostkowej brutto z kolumny nr V i ilości z kolumny nr IV)

1. W kolumnie nr V należy wstawić cenę jednostkową brutto,

3. W wierszu "Razem wartośc brutto" tabeli, po wyliczeniu poszczególnych pozycji należy podać sumę wierszy w kolumnie nr VI poz. 1-57

6. Wszystkie ceny winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. W wierszu "słownie złotych ..." należy wpisać słownie kwotę brutto

5. W wierszu "Wartość netto ……….zł, stawka podatku VAT ….%" należy wpisać wartość netto oraz podać stawkę podatku VAT


