
                                                                                           Załącznik nr 1
FORMULARZ      OFERTOWY

……………………………………
(nazwa wykonawcy)
Siedziba…………………………..
NIP……………………………….
REGON………………………….
Tel:………………………………
e-mail: …………………………..

Nawiązując do zaproszenia na złożenie oferty dotyczącej zadania pn.:

Zakup i dostawa 1 laptopa wraz z oprogramowaniem oraz programów do pracy terapeutycznej w
ramach Programu „Aktywna tablica”:

1. Eduterapeutica Lux ADHD z długopisem Banach 3D 

2. Zestaw filamentów PLA Banach 3D  do długopisów 3D 

3. Photon Moduł Edukacja  Społeczno-Emocjonalna (SEL) 

4. Laptop DELL Vostro Ryzen 5 16GB  512SSD 

5. Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny pakiet 1:

* Program mTalent: Potrafię. Obszar matematyczny;

* Program mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny;

* Program mTalent Matematyka. Dyskalkulia (z Matematyka. To rozumiem) 

*Program mTalent Koncentracja i pamięć

* Program mTalent  Ortografia

6. Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny pakiet 2:

* Program mTalent Autyzm  Rozumienie i naśladowanie mowy; Mowa w kontekście społecznym 

cz.1 i cz.2

* Program mTalent  Autyzm. Mowa czynna od słowa do zdania 

* Program mTalent Percepcja słuchowa (cz.1)

* mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowego (Pakiet Ekspert)

7. Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny pakiet 3:

* Program mTalent Percepcja wzrokowa

* Program mTalent Trudności w pisaniu

* Program mTalent Czytanie sylabami Pakiet Ekspert (cz.1 i 2)

8. Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny pakiet 4 :

* Program mTalent Zajęcia logopedyczne – Pakiet Ekspert (cz. 1 i 2)

* Program mTalent  Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych

* Program Będzie dobrze

* Program Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych (6-13 lat)
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* Program mTalent Dom

.
Oferuję wykonanie przedmiotu za:……………………………………………………..

Cena netto:………………………………………………………………………………

Podatek VAT……………………………………………………………………………

Cena brutto………………………………………………………………………………

Słownie………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie zamówienia w terminie:…………………………………………...

Oferuję okres gwarancji na sprzęt wynoszący:…………………………………………………...

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i  nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.

2. Z uwagi na potrzeby terapeutyczne w szkole nie dopuszczamy zamienników. 

3. Dostawca  pokryje  koszty  transportu  oraz  zapewni  instalację,  uruchomienie,  montaż  oraz
zintegrowanie  zakupionych  urządzeń  i  oprogramowania  wchodzących  w  skład  pomocy
dydaktycznych z infrastrukturą szkolną.
 

4. Dostawca zapewni techniczne szkolenia nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń 
oraz oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając 
konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć specjalistycznych z pomocy 
psychologiczno– pedagogicznej dla uczniów ze SPE. 

5. Dostawca zapewni wsparcie techniczne i gwarancję na zakupiony sprzęt.

6. Koszty montażu pomocy terapeutycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą
stanowiły podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji i jako takie nie
powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.

7. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

8. Potwierdzam  wykonanie  zamówienia  w  terminie……………..(najpoźniej  do  dnia  16.12.
2022 r.)

9. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2
b) szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia- załącznik nr 3a

    12. Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w  
art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679.

Składając niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 rozporządzenia 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) wobec
osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  o udzielenie  
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

……………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)
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