
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wąbrzeźno, 20.03.2015 r. 

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” 

ul. Mickiewicza 21 

87-200 Wąbrzeźno 

 

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” 

w związku z realizacją projektu  pn."Promyczek" współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego 

w okresie 

od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. 

prowadzi rozeznanie rynku zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami na  

dostawę materiałów plastycznych dla 6 punktów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno 

(Jarantowice, Wałycz i Zieleń) i Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo) 

W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do 

przesłania  wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na tą dostawę.  Poniżej 

zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania. 

CPV: 39292300-8 przybory do rysowania 

22816000-3 Bloki papierowe 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 

Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na temat kosztów 

związanych z dostawą wyposażenia przedszkola. 

 W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie: 

Wartości brutto poszczególnych elementów i ceny brutto i netto łącznej, warunków dostawy, 

terminu dostawy od dokonania zamówienia.  

Wszystkie elementy muszą być dostosowane do użytkowania przez dzieci w wieku 3- 4 lat i 

zgodne z obowiązującymi normami. 

 Cena 

Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi dostarczenia zamówienia do biura 

projektu Myśliwiec 3, 87-200 Wąbrzeźno. Przewidywany termin realizacji do 31 marca 2015 

roku. 

Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z 

ustawą.  
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Przedmiot rozeznania: 

Lp. Parametry specyficzne Na 1 punkt 

przedszkolny 

Sztuk razem na 6 p. 

przedszkolnych 

1 Taśma klejąca szeroka biała 3 sztuki 18 sztuk 

2 Klej w sztyfcie (25 sztuk) 1 opakowanie 6 opakowań 

3 Bibuła karbowana mix kolorów (15sztuk) 2 opakowania 12 opakowań 

4 Brokaty różnokolorowe 6 szt. 2 opakowania 12 opakowań 

5 Pistolet do kleju na sztyfty o śr. 11 mm 2 sztuki 12 sztuk 

6 Guziki  (500 g;  wym. od 9 do 35 mm) 1 opakowanie 6 opakowań 

7 

Koraliki w pudelku. Koraliki różnego koloru, wzoru i 

kształtu w drewnianym pudełeczku. Wym. 10 x 3 x 10 

cm, 73 szt. 

2 opakowania 12 opakowań 

8 Oczka mix (małe oczka z czarnymi źrenicami 10g) 1 opakowanie 6 opakowań 

9 Taśma holograficzna (6 rolek samoprzylepnych taśm) 1opakowanie 6 opakowań 

10 Tasiemki samoprzylepne (5 motywów o dł. 150cm) 1 opakowanie 6 opakowań 

11 Blok techniczny biały A4 (10 szt.,  10 arkuszy,  180 g/m2) 1 opakowanie 6 opakowań 

12 Blok techniczny biały A3 (10 szt.,  10 arkuszy,  180 g/m2) 1opakowanie 6 opakowań 

13 Brystol mix 100 A4 (100 arkuszy,  10 kolorów, 200 g/m2) 2ryzy 12 ryz 

14 Plastelina zestaw przedszkolny(12 kolorów  po 15 sztuk) 2opakowania 12 opakowań 

15 Papier w rolkach (złoty, srebrny) 1sztuk 6 sztuk 

16 Brokatowy papier (10arkuszy) 1opakowanie 6 opakowań 

17 

Koraliki do prasowanek pastelowe (5000 szt. ;  w 

wiaderku;  mix kolorów pastelowych;  wym. 0,5 x 0,5 

cm) 

1opakowanie 6 opakowań 

18 Kolorowe brystole A3 (100 arkuszy,  10 kolorów) 2 komplety 12 kompletów 

19 Rafia naturalna żółta (1 szt. 50 gram) 2 opakowania 12 opakowań 

20 Rafia naturalna zielona (1 szt. 50 gram) 2opakowania 12 opakowań 

21 Taśma dwustronna 2opakowania 12 opakowań 
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22 

Wkład z kolorowego papieru rysunkowego (400arkuszy,8 

kolorów) 

1ryza 6 ryz 

23 Kredki - zestaw stolikowy (12 kolorów po 6 szt. ) 2 opakowania 12 opakowań 

24 Balony kolorowe (100szt) 1 opakowanie 6 opakowań 

25 Sztyft do pistoletu do kleju o śr. 11mm (10szt.) 1 opakowanie 6 opakowań 

26 Mix grubych mazaków 36 szt. 2 opakowania 12 opakowań 

27 Pastelowe koraliki kwiatki (wym. 1 x 0,4 cm;  100 szt.) 1 opakowanie 6 opakowań 

28 Brystol mix 100 A3 2ryzy 12 ryz 

29 Papier szary A3-20 arkuszy 1 opakowanie 6 opakowań 

30 Blok wycinankowy nabłyszczany (10 arkuszy A4) 2sztuki 12 sztuk 

31 Folia piankowa (15 kolorów,  format: A4) 3 komplety 18 kompletów 

32 

Wstążeczki.  Komplet 16 szpul. dł. 120 m, 8 szpul o szer. 

wstążki 8 mm, 8 szpul o szer. wstążki 3 mm ki  

1 komplet 6 kompletów 

33 Tektura falista (10 arkuszy A4) 3 komplety 18 kompletów 

34 Masa do przyklejania prac (6 szt. w opakowaniu). 5 opakowań 30 opakowań 

35 Zestaw brokatowy srebrny 2 opakowania 12 opakowań 

36 Zestaw brokatowy złoty 2 opakowania 12 opakowań 

37 Duże stemple przyroda (10stempli) śr. 7,5 cm 1 opakowania 6 opakowań 

38 

Farby do szkła (w zestawie: 1 folia do malowania A4,  

wzory o tematyce 4 pór roku,  7 szt. farb,  poj. 80 ml) 

1 komplet 6 kompletów 

39 

Dziurkacz tulipan (wym. dziurkacza 6,8 x 3,6 cm;  wym. 

elem. wyciętego ok. 1,8 cm) 

1sztuka 6 sztuk 

40 

Dziurkacz liść (wym. dziurkacza 6,8 x 3,6 cm;  wym. 

elem. wyciętego ok. 1,8 cm) 

1sztuka 6 sztuk 

41 

Dziurkacz słoń (wym. dziurkacza 6,8 x 3,6 cm;  wym. 

elem. wyciętego ok. 1,8 cm) 

1sztuka 6 sztuk 

42 

Blok papierów dekoracyjnych – kwiaty (Zestaw 30 

kartonów w 5 wzorach.  10 szt. ze wzorem, 270 g/m2;  10 

szt. transparentnych ze wzorem, 115 g/m2 ;  10 szt. 

jednobarwnych, 130 g/m2 ; wym. 24 x 34 cm) 

1zestaw 6 zestawów 
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43 

Koraliki pomponiki z miękkiego materiału (śr. 1,5-3 cm;  

125 g) 

1 komplet 6 kompletów 

44 

Zestaw farb witrażowych na 4 pory roku (1 folia, wzory, 

farby) 

1zestaw 6 zestawów 

45 Farby do malowania palcami (6 kolorów) 1zestaw 6 zestawów 

46 Zeszyt papierów samoprzylepnych A4 3sztuki 18 sztuk 

47 Modelina 10 kolorów 3 opakowania 18 opakowań 

48 Węgiel rysunkowy 2 opakowania 12 opakowań 

49 Kreda kolorowa 2opakowania 12 opakowań 

50 Papier ksero biały 5 ryz 30 ryz 

51 Kredki ołówkowe 24 2 opakowania 12 opakowań 

52 Tęczowy papier przestrzenny (5 arkuszy) 1komplet 6 kompletów 

53 Segregatory A4 2 sztuki 12 sztuk 

54 Czarne kartki papieru  A4 (ryza 100 kartek) 3 ryzy 18 ryz 

55 

Twistery żelowe- Kredki w grubej i wygodnej 

pomadkowej oprawie. Bardzo miękkie w rysowaniu.  6 

kolorów 

3 opakowania 12 opakowań 

56 Karton fakturowy 50 arkuszy 1ryza 6 ryz 

57 

Blok papierów Dziecięce motywy  (Zestaw 30 kartonów 

w 5 wzorach.  10 szt. ze wzorem, 270 g/m2 ;  10 szt. 

transparentnych ze wzorem, 115 g/m2 ;  10 szt. 

jednobarwnych, 130 g/m2 ;  wym. 24 x 34 cm) 

1sztuka 6 sztuk 

58 Witraże-ptaki i owady (24 szt., wym. 20 x 30 cm) 1 opakowanie 6 opakowań 

59 Farby do witraży (10szt.) 1 zestaw 6 zestawów 

60 Szablony dzikie zwierzęta (6 sztuk, wym. 20 x 20 cm) 1 komplet 6 kompletów 

61 Kryształki duże (100 szt, 25 gram, różne kolory) 2 komplety 12 kompletów 

62 

Kryształowe kwiatuszki (200 szt., wymiary od 0,5 do 2 

cm) 

2 komplety 12 kompletów 

63 

Krepina metalizowana- tęcza  (1 rolka wymiary 50x 250 

cm 

1 sztuka 6 sztuk 
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64 

Guziki do sortowania i nawlekania (90 szt. ; wym. ok. 4 

cm) 

1 komplet 6 kompletów 

65 Krepina w kropki (10 rolek wym. 200 x 50 cm) 1 komplet 6 kompletów 

66 Krepina w kratkę (10 rolek,  wym. 250 x 50 cm) 1 komplet 6 kompletów 

67 Fizelina 10 arkuszy, różne kolory, format: A4 2 komplety 12 kompletów 

68 Tęczowy sznureczek długość 230 m  1 szpulka 6 szpulek 

69 Drewniane koraliki z literkami (600 szt.; wym. 8 mm) 1 komplet 6 kompletów 

70 Drewniane koraliki z cyferkami (600 szt.; wym. 8 mm) 1 komplet 6 kompletów 

71 Flaga Polski- krepina w rolce, 3 szt. wym. 10 cm x 10 m 1 komplet 6 kompletów 

72 Serce laurka- 20 sztuk, wymiary ok 12x 13 cm 1 zestaw 6 zestawów 

73 Koło laurka- 20 sztuk, wymiary ok 12x 13 cm 1 zestaw 6 zestawów 

74 Piankowe kwiatuszki 150 sztuk- kolorowe serduszka i 

kwiatuszki w różnych wzorach 
2 zestawy 12 zestawów 

75 Holograficzne serca- naklejki mieniące się 96 sztuk różnej 

wielkości 
1 zestaw 6 zestawów 

76 Cekiny świąteczne zielone choinki 450 sztuk, wymiary 

21x 18mm 
1 komplet 6 kompletów 

77 Cekiny świąteczne płatki śniegu 500 szt., wymiary 20 mm 1 komplet 6 kompletów 

78 Błyszczące konfetti małe gwiazdki wymiary 60x 60mm 

ok 500 szt. 
1 komplet 6 kompletów 

79 Krepina w serca (1 rolka; wym. 250 x 50 cm) 2 sztuki 12 sztuk 

80 

Blok papierów abstrakcja (Zestaw 30 kartonów w 5 

wzorach. 10 szt. ze wzorem, 270 g/m2; 10 szt. 

transparentnych ze wzorem, 115 g/m2; 10 szt. 

jednobarwnych, 130 g/m2;  wym. 24 x 34 cm) 

1 komplet 6 kompletów 

81 Pankowe cyferki (150 szt.; wys. 4,5 cm) 2 komplety 12 kompletów 

82 Piankowy alfabet (150 szt.; wys. 4,5 cm) 2 komplety 12 kompletów 

 

Oferty cenowe z dokumentami należy składać z adnotacją „Oferta na dostarczenie materiałów 

plastycznych do punktów przedszkolnych” w terminie do dnia  26 marca 2015 r. do godz. 

15.15 włącznie - w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno lub 

w biurze projektu Myśliwiec 3, 87-200 Wąbrzeźno 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że złożonych ofert nie zwracamy.  
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Dane dotyczące Wykonawcy:                        …………………….., ……………………. 

Imię i Nazwisko: ……………………………. 

Adres: …………………………………………… 

Nr tel.: …………………………………………. 

e-mail: …………………………………………..        

    

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” 

ul. Mickiewicza 21 

87-200 Wąbrzeźno 

 

FORMULARZ OFERTOWY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH  DLA 6 

PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH 

 

Oferuję: dostawę materiałów plastycznych dla 6 punktów przedszkolnych w Gminie 

Wąbrzeźno i Dębowa Łąka: w miejscowościach Jarantowicach, Wałyczu, Zieleniu, Dębowej 

Łące, Wielkich Radowiskach i Łobdowie w ramach projektu  „Promyczek” zgodnie z 

wymogami opisu przedmiotu. 

 

 

Przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym wyceniam łącznie na: 

 

 

kwotę brutto ……………………… zł (słownie:…………………………………………………)  

 

kwotę netto …………………………… zł (słownie: ………………………………………..…). 

Warunki dostawy:…………………………………………………………………………..…….,  

Termin dostawy od dokonania zamówienia: ……………………………………………………… 

…………………………………... 

                                                                                                                  Data i podpis 
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Ceny brutto poszczególnych elementów:  

Cena brutto 

Lp. Parametry specyficzne Na 1 punkt 

przedszkolny 

Sztuk razem Na 1 punkt 

przedszkolny 

Sztuk razem 

1 Taśma klejąca szeroka biała 3 sztuki 18 sztuk   

2 Klej w sztyfcie (25 sztuk) 1 opakowanie 6 opakowań   

3 
Bibuła karbowana mix kolorów 
(15sztuk) 

2 opakowania 12 opakowań   

4 Brokaty różnokolorowe 6 szt. 2 opakowania 12 opakowań   

5 
Pistolet do kleju na sztyfty o śr. 11 
mm 

2 sztuki 12 sztuk   

6 Guziki  (500 g;  wym. od 9 do 35 mm) 1 opakowanie 6 opakowań   

7 

Koraliki w pudelku. Koraliki różnego 
koloru, wzoru i kształtu w 
drewnianym pudełeczku. Wym. 10 x 
3 x 10 cm, 73 szt. 

2 opakowania 12 opakowań   

8 
Oczka mix (małe oczka z czarnymi 
źrenicami 10g) 

1 opakowanie 6 opakowań   

9 
Taśma holograficzna (6 rolek 
samoprzylepnych taśm) 

1opakowanie 6 opakowań   

10 
Tasiemki samoprzylepne (5 
motywów o dł. 150cm) 

1 opakowanie 6 opakowań   

11 
Blok techniczny biały A4 (10 szt.,  10 
arkuszy,  180 g/m2) 

1 opakowanie 6 opakowań   

12 
Blok techniczny biały A3 (10 szt.,  10 
arkuszy,  180 g/m2) 

1opakowanie 6 opakowań   

13 
Brystol mix 100 A4 (100 arkuszy,  10 
kolorów, 200 g/m2) 

2ryzy 12 ryz   

14 
Plastelina zestaw przedszkolny(12 
kolorów  po 15 sztuk) 

2opakowania 12 opakowań   

15 Papier w rolkach (złoty, srebrny) 1sztuk 6 sztuk   

16 Brokatowy papier (10arkuszy) 1opakowanie 6 opakowań   

17 

Koraliki do prasowanek pastelowe 
(5000 szt. ;  w wiaderku;  mix 
kolorów pastelowych;  wym. 0,5 x 
0,5 cm) 

1opakowanie 6 opakowań   

18 
Kolorowe brystole A3 (100 arkuszy,  
10 kolorów) 

2 komplety 12 kompletów   

19 Rafia naturalna żółta (1 szt. 50 gram) 2 opakowania 12 opakowań   

20 
Rafia naturalna zielona (1 szt. 50 
gram) 

2opakowania 12 opakowań   

21 Taśma dwustronna 2opakowania 12 opakowań   

22 

Wkład z kolorowego papieru 
rysunkowego (400arkuszy,8 
kolorów) 

1ryza 6 ryz   

23 
Kredki - zestaw stolikowy (12 
kolorów po 6 szt. ) 

2 opakowania 12 opakowań   
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24 Balony kolorowe (100szt) 1 opakowanie 6 opakowań   

25 
Sztyft do pistoletu do kleju o śr. 
11mm (10szt.) 

1 opakowanie 6 opakowań   

26 Mix grubych mazaków 36 szt. 2 opakowania 12 opakowań   

27 
Pastelowe koraliki kwiatki (wym. 1 x 
0,4 cm;  100 szt.) 

1 opakowanie 6 opakowań   

28 Brystol mix 100 A3 2ryzy 12 ryz   

29 Papier szary A3-20 arkuszy 1 opakowanie 6 opakowań   

30 
Blok wycinankowy nabłyszczany (10 
arkuszy A4) 

2sztuki 12 sztuk   

31 
Folia piankowa (15 kolorów,  format: 
A4) 

3 komplety 18 kompletów   

32 

Wstążeczki.  Komplet 16 szpul. dł. 
120 m, 8 szpul o szer. wstążki 8 mm, 
8 szpul o szer. wstążki 3 mm ki  

1 komplet 6 kompletów   

33 Tektura falista (10 arkuszy A4) 3 komplety 18 kompletów   

34 
Masa do przyklejania prac (6 szt. w 
opakowaniu). 

5 opakowań 30 opakowań   

35 Zestaw brokatowy srebrny 2 opakowania 12 opakowań   

36 Zestaw brokatowy złoty 2 opakowania 12 opakowań   

37 
Duże stemple przyroda (10stempli) 
śr. 7,5 cm 

1 opakowania 6 opakowań   

38 

Farby do szkła (w zestawie: 1 folia do 
malowania A4,  wzory o tematyce 4 
pór roku,  7 szt. farb,  poj. 80 ml) 

1 komplet 6 kompletów   

39 

Dziurkacz tulipan (wym. dziurkacza 
6,8 x 3,6 cm;  wym. elem. wyciętego 
ok. 1,8 cm) 

1sztuka 6 sztuk   

40 

Dziurkacz liść (wym. dziurkacza 6,8 x 
3,6 cm;  wym. elem. wyciętego ok. 
1,8 cm) 

1sztuka 6 sztuk   

41 

Dziurkacz słoń (wym. dziurkacza 6,8 
x 3,6 cm;  wym. elem. wyciętego ok. 
1,8 cm) 

1sztuka 6 sztuk   

42 

Blok papierów dekoracyjnych – 
kwiaty (Zestaw 30 kartonów w 5 
wzorach.  10 szt. ze wzorem, 270 
g/m2;  10 szt. transparentnych ze 
wzorem, 115 g/m2 ;  10 szt. 
jednobarwnych, 130 g/m2 ; wym. 24 
x 34 cm) 

1zestaw 6 zestawów   

43 
Koraliki pomponiki z miękkiego 
materiału (śr. 1,5-3 cm;  125 g) 

1 komplet 6 kompletów   

44 
Zestaw farb witrażowych na 4 pory 
roku (1 folia, wzory, farby) 

1zestaw 6 zestawów   

45 
Farby do malowania palcami (6 
kolorów) 

1zestaw 6 zestawów   
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46 
Zeszyt papierów samoprzylepnych 
A4 

3sztuki 18 sztuk   

47 Modelina 10 kolorów 3 opakowania 18 opakowań   

48 Węgiel rysunkowy 2 opakowania 12 opakowań   

49 Kreda kolorowa 2opakowania 12 opakowań   

50 Papier ksero biały 5 ryz 30 ryz   

51 Kredki ołówkowe 24 2 opakowania 12 opakowań   

52 
Tęczowy papier przestrzenny (5 
arkuszy) 

1komplet 6 kompletów   

53 Segregatory A4 2 sztuki 12 sztuk   

54 
Czarne kartki papieru  A4 (ryza 100 
kartek) 

3 ryzy 18 ryz   

55 

Twistery żelowe- Kredki w grubej i 
wygodnej pomadkowej oprawie. 
Bardzo miękkie w rysowaniu.  6 
kolorów 

3 opakowania 12 opakowań   

56 Karton fakturowy 50 arkuszy 1ryza 6 ryz   

57 

Blok papierów Dziecięce motywy  
(Zestaw 30 kartonów w 5 wzorach.  
10 szt. ze wzorem, 270 g/m2 ;  10 
szt. transparentnych ze wzorem, 115 
g/m2 ;  10 szt. jednobarwnych, 130 
g/m2 ;  wym. 24 x 34 cm) 

1sztuka 6 sztuk   

58 
Witraże-ptaki i owady (24 szt., wym. 
20 x 30 cm) 

1 opakowanie 6 opakowań   

59 Farby do witraży (10szt.) 1 zestaw 6 zestawów   

60 
Szablony dzikie zwierzęta (6 sztuk, 
wym. 20 x 20 cm) 

1 komplet 6 kompletów   

61 
Kryształki duże (100 szt, 25 gram, 
różne kolory) 

2 komplety 12 kompletów   

62 
Kryształowe kwiatuszki (200 szt., 
wymiary od 0,5 do 2 cm) 

2 komplety 12 kompletów   

63 
Krepina metalizowana- tęcza  (1 
rolka wymiary 50x 250 cm 

1 sztuka 6 sztuk   

64 
Guziki do sortowania i nawlekania 
(90 szt. ; wym. ok. 4 cm) 

1 komplet 6 kompletów   

65 
Krepina w kropki (10 rolek wym. 200 
x 50 cm) 

1 komplet 6 kompletów   

66 
Krepina w kratkę (10 rolek,  wym. 
250 x 50 cm) 

1 komplet 6 kompletów   

67 
Fizelina 10 arkuszy, różne kolory, 
format: A4 

2 komplety 12 kompletów   

68 Tęczowy sznureczek długość 230 m  1 szpulka 6 szpulek   

69 
Drewniane koraliki z literkami (600 
szt.; wym. 8 mm) 

1 komplet 6 kompletów   

70 
Drewniane koraliki z cyferkami (600 
szt.; wym. 8 mm) 

1 komplet 6 kompletów   
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71 
Flaga Polski- krepina w rolce, 3 
szt. wym. 10 cm x 10 m 

1 komplet 6 kompletów   

72 
Serce laurka- 20 sztuk, wymiary 

ok 12x 13 cm 

1 zestaw 6 zestawów   

73 
Koło laurka- 20 sztuk, wymiary 

ok 12x 13 cm 

1 zestaw 6 zestawów   

74 

Piankowe kwiatuszki 150 sztuk- 

kolorowe serduszka i kwiatuszki 

w różnych wzorach 

2 zestawy 12 zestawów   

75 

Holograficzne serca- naklejki 

mieniące się 96 sztuk różnej 

wielkości 

1 zestaw 6 zestawów   

76 

Cekiny świąteczne zielone 

choinki 450 sztuk, wymiary 21x 

18mm 

1 komplet 6 kompletów   

77 
Cekiny świąteczne płatki śniegu 

500 szt., wymiary 20 mm 

1 komplet 6 kompletów   

78 

Błyszczące konfetti małe 

gwiazdki wymiary 60x 60mm ok 

500 szt. 

1 komplet 6 kompletów   

79 
Krepina w serca (1 rolka; wym. 250 
x 50 cm) 

2 sztuki 12 sztuk   

80 

Blok papierów abstrakcja (Zestaw 
30 kartonów w 5 wzorach. 10 szt. ze 
wzorem, 270 g/m2; 10 szt. 
transparentnych ze wzorem, 115 
g/m2; 10 szt. jednobarwnych, 130 
g/m2;  wym. 24 x 34 cm) 

1 komplet 6 kompletów   

81 
Pankowe cyferki (150 szt.; wys. 4,5 
cm) 

2 komplety 12 kompletów   

82 
Piankowy alfabet (150 szt.; wys. 
4,5 cm) 

2 komplety 12 kompletów   

 

 

…………………………………... 

                                                                                                                  Data i podpis 
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Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  

Wykonawcy z Zamawiającym 

 

 

Przystępując do Zapytania ofertowego oświadczam brak powiązań osobowych lub kapitałowych 

Wykonawcy …………………………………………………………………………………    

/imię i nazwisko, adres,/ z Zamawiającym: Stowarzyszeniem „Nasza Gmina”.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe* rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

Miejsce, data: ………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………. 

 

* zgodnie z opisem zamieszczonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach POKL obowiązujących od dnia 01.01.2012 r. 

 

 

 

 

 

 


