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Załącznik nr 3 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Czernikowo 

ul. Słowackiego 12 

87-640 Czernikowo 

WYKONAWCA: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 
(pełna nazwa / firma, adres) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji) 

FORMULARZ CENOWY - WYKAZ OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Zakup wyposażenia stołówki do Przedszkola Publicznego w Czernikowie w ramach projektu 

pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole” 

znak postępowania: IWP.271.3.4.2018 

prowadzonego przez Gminę Czernikowo 

oświadczam, że podane w poniższej tabeli oferowane wyposażenie: 

1. Posiada wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytkowania, lub 

równoważne zaświadczenia i dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie, jeśli wymagają tego przepisy prawa. 
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2. Posiada parametry techniczne i jakościowe umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. 

Lp. Nazwa wyposażenia Opis parametrów / cech technicznych i jakościowych Ilość 
Cena netto 

(zł) 

Wartość netto 

(zł) 

Określenie oferowanego wyposażenia 

Producent Nazwa, typ, model itp. 

1 Porcelana dla dzieci 

przedszkolnych kolor: 

biały, dekoracje 

wtopione w szkliwo, 

możliwość mycia w 

zmywarce, 

Materiał wykonania: 

porcelana 

Talerz płytki śniadaniowy o średnicy ok. 

160 mm 
84     

Talerz płytki obiadowy o średnicy ok. 210 mm 84     

Miseczka do zupy o średnicy ok. 170 mm 84     

Kubek 250 ml 84     

2 Zalecane dla alergików 

uczulonych na nikiel - 

wykonane ze stali 

18/0, 

zaprojektowane 

specjalnie dla dzieci, 

bezpieczne 

zaokrąglone ząbki, nóż 

bez ostrza do nauki 

krojenia 

Łyżeczka do deserów, długość ok. 135 mm, 

grubość min. 2 mm 
84     

Widelczyk stołowy, ząbki zaokrąglone, długość 

ok. 152 mm grubość min. 2,5 mm 
84     

Łyżka stołowa, długość ok. 153 mm, grubość 

min. 2,5 mm 
84     

Nóż stołowy bez ostrza do rozdzielania potraw, 

długość ok. 171 mm, grubość min. 5 mm 
84     

3 Dzbanki do kawy, 

kompotu 

Szklany dzbanek o pojemności min. 1,85 litra 

z możliwością mycia w zmywarce 
12     

    
SUMA  
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Lp. Nazwa wyposażenia Opis parametrów / cech technicznych i jakościowych Ilość 
Cena netto 

(zł) 

Wartość netto 

(zł) 

Określenie oferowanego wyposażenia 

Producent Nazwa, typ, model itp. 

    
VAT  

  

    RAZEM 

BRUTTO 
 

  

………………………… dnia ……………. roku 
(miejscowość) 

.……………………………. 
(pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 


