
 

 

   Załącznik do zapytania ofertowego 

...................................., ……………….. 

                                                                                                         (miejscowość, data) 

Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

Zamawiający: 

Gimnazjum 

ul. Mostowa 10 

 64-360 Zbąszyń 

 

 

OFERTA CENOWA 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego Zamówienia na podręczniki szkolne  

na rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum składam ofertę następującej treści 

 

Klasa I 

Tytuł Wydawnictwo 

 

Cena jednostkowa 

brutto 

Gramatyka i stylistyka kl. 1 –zeszyt ćwiczeń  WSiP 

 

Kompass Neu 1,2,3-zeszyt ćwiczeń PWN 
 

Kompas Neu 2,3-podręcznik  PWN  

New Exam Challengs 2,3-podręcznik  wieloletni  Pearson Longman 
 

Matematyka z plusem cz.2 – podręcznik GWO 

 

Puls Życia  cz.1- podręcznik NU  Nowa Era 
 

Puls Ziemi kl.1-zeszyt ćwiczeń Nowa Era 

 

Lekcje z komputerem kl.1-3 podręcznik 

 
WSiP 

 

 

 

Klasa II  

Tytuł Wydawnictwo 

 

Cena jednostkowa 

brutto 

„Puls Życia  część  1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.” Nowa Era 
 

„Ciekawa chemia. Część 2. Podręcznik gimnazjalisty” WSiP 

 

„Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3” Nowa Era 

 



„Puls Ziemi 2. Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum, 

cz. 2” 

Nowa Era 

 

(wydanie 2009 r.) 

  

„Puls Ziemi 2” – zeszyt ćwiczeń,  

wydanie 2009 

(zgodne z nową podstawą programową).  

  

 

 

„Bliżej historii. Gimnazjum.”  WSiP 

 

„Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik 1”  OPERON 

 

„Informatyka.” WSiP 
 

 

Pearson Longman 

 

 

New Exam Challenges 1. Students’ Book  

New Exam Challenges 1. Workbook plus audio CD  

 

 

 

Pearson Longman 

 

  

New Exam Challenges 3. Student’s Book  

New Exam Challenges 3. Workbook plus audio CD  

  

  

 

PWN 

 

„Kompass 1 neu” 

  

„Kompass 2 neu” 

  

 

PWN 

 
  

„Kompass 3 neu” 

  

„Świat w słowach  i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego                 

i kulturowego dla klasy 2 gimnazjum.” 
WSiP 

 

 Gramatyka i stylistyka kl.2 –zeszyt ćwiczeń  

 
  

„Gramatyka i stylistyka. Podręcznik. Klasa 2” WSiP 

  
 

„Matematyka 2” Podręcznik dla gimnazjum. 

GWO 

 

(wydanie od 2010 r.) 

  

„Zajęcia techniczne.” OPERON 

 

 

 



 

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

zamówienia za następującą cenę:  
netto...........................................................................................................zł  

VAT.......................................................................................................zł 

brutto..........................................................................................................zł 

(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/zapoznałam 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: do ……………………… . 

7. Termin związania ofertą: …………… dni 

 

 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

 

Osoba  do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy: 

tel. kontaktowy.......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........,, e-mail  .......... .......... .......... 

 

Załączniki: 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:  

1) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

2) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

3) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

4) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

.................................................... 
(data, czytelny podpis wykonawcy)  


