Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY
(przedmiot zamówienia prowadzony poniżej kwoty 130 000 złotych realizowany bez stosowania przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pn.:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu LABORATORIA
PRZYSZŁOŚCI dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience.
My niżej podpisany:
Wykonawca:
Adres (siedziba):
Województwo:
NIP:
REGON:
Osoba do kontaktu:

APLY ANNA BORAWSKA
Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa
REGON FIRMY: 011836017
NIP FIRMY: 526 236 37 81
nr BDO 000006312
tel 517 790 555
faks 22 3507760
e-mail: biuro@aply.pl
ePUAP /annaborawska/aply

Telefon:
e-mail:

1) SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania
ofertowego, w tym w szczególności opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2).
2) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania oraz wyjaśnieniami
i zmianami, przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3) OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 2) w kwocie:
Wartość netto

12 300,00

Stawka VAT
0%
DRUKARKA,
23 %
POZOSTAŁE

Wartość brutto
13 812,90

4) Deklarujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy

do dnia 30.04.2022 r.
5) Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ceny
podane w ofercie nie podlegają zmianie przez 30 dni od zakończenia przyjmowania ofert.
6) Akceptuję(emy) projekt umowy, której treść zawiera Załącznik 4 do Zapytania Ofertowego
i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy na
warunkach zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
7) Oświadczamy, iż:
1
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•
•
•
•

zapoznaliśmy się ze przedmiotem zamówienia, ogłoszeniem o zamówieniu i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia określonego
w ogłoszeniu o zamówieniu;
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych punktach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data, pieczęć i podpis

Piotr
Borawski
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Elektronicznie podpisany
przez Piotr Borawski
Data: 2022.01.25 23:20:41
+01'00'

Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego.
Oznaczenie sprawy: CUW.26110.2.2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI dla Szkoły Podstawowej
im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience, pod adresem : Ropienka 111, 38-700 Ustrzyki Dolne.
2. Termin realizacji zamówienia: zakup i dostawa do dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2022 r.

II. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
Ilość/szt.
/kpl.

Nazwa towaru / model Opis/Parametry techniczne
/rodzaj
Filament

Biodegradowalne filamenty kompatybilne z zakupionymi drukarkami / różne kolory.

2.

Drukarka 3D VAT 0%

Zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WiFi, zdalny podgląd wydruku, pole
robocze min. 15cm x 15cm x 15cm, kompatybilny slicer, gwarancja co najmniej 12
miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie
techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim,
instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim
lub angielskim.

3.

Mikrokontroler z
czujnikami i
akcesoriami

4.

Lutownica / Stacja
lutownicza z gorącym
powietrzem

5.

Kamera przenośna
cyfrowa wraz z
akcesoriami

6.

Statyw z akcesoriami

1.

4

Cena
netto

VAT

100,00

12,30

Cena
brutto

Wartość Uwagi

112,30

449,20

4 000,00 492,00 4 492,00

4 492,00

1

Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: płytki stykowe
prototypowe oraz zestaw przewodów.

300,00

36,90

336,90

336,90

400,00

49,20

449,20

449,20

2 000,00 246,00 2 246,00

2 246,00

1

1
Jakość zapisu min. Full HD; Stabilizator obrazu - optyczny lub cyfrowy. W przypadku gdy
łącznie zostaną spełnione wymagania techniczne obu pozycji, aparat fotograficzny oraz
kamera cyfrowa mogą być w jednym urządzeniu.

1
1

1

400,00

49,20

449,20

449,20

Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego.
7.

Mikroport z
akcesoriami

1

8.

Oświetlenie do
realizacji nagrań

1

9.

Mikrofon kierunkowy z
akcesoriami

1

10. Gimbal

1

Rozdzielczość matrycy min. 20 MP; Wbudowana lampa błyskowa Interfejs: USB,
wskazane Wi-Fi, Bluetooth, Stabilizacja optyczna obiektywu. W przypadku gdy łącznie
Aparat fotograficzny z zostaną spełnione wymagania techniczne obu pozycji, aparat fotograficzny oraz kamera
11. akcesoriami
cyfrowa mogą być w jednym urządzeniu.

800,00

98,40

898,40

898,40

300,00

36,90

336,90

336,90

200,00

24,60

224,60

224,60

700,00

86,10

786,10

786,10

2 800,00 344,40 3 144,40

3 144,40

1

RAZEM: 13 812,90
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