
 
 

Załącznik nr 2 do zapytania o szacunkową cenę realizacji przedmiotu zamówienia nr 02/07/2019/DOS 

 
…………………………………… 

miejscowość, data 
………………………………….………………. 
……………………………………….…………. 
…………………………………………….……. 
Nazwa firmy / dane teleadresowe 
 

Formularz oszacowania wartości zamówienia 

 
W odpowiedzi na zapytanie o szacunkową cenę realizacji przedmiotu zamówienia nr 02/07/2019/DOS z dnia 

17.07.2019 roku, w ramach szacowania wartości przedmiotu zamówienia, poniżej przedstawiamy szacowaną 

cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia na dostawę elementów wyposażenia kuchni oraz sprzętu 

AGD do przedszkola. Szacowana łączna cena brutto obejmująca dostawę produktów, zgodnie ze 

specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania o szacunkową cenę realizacji przedmiotu 

zamówienia, wynosi:  

ZADANIE I (Część I): DOSTAWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA KUCHNI): 

……………….…………………………………………..……………………..............................................PLN, 

słownie:..........................................................................................………………………………………………………

……................................................................................................................................. zł brutto. 

Cena stanowi sumę poniższych elementów (zgodnie z tabelą elementów rozliczeniowych): 

Tabela Elementów Rozliczeniowych  

1 2 3 4 5 6 7 

Lp. 
Wyszczególnienie elementów  

Rozliczeniowych 

Jednostka 

miary 
Ilość 

cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość łączna netto 

(waluta jak w pkt. 2. 

formularza) 
Wartość brutto (zł) 

1 
Stół ze zlewem dwukomorowym 

wraz z baterią 
Szt. 2 

   

2 Szafa przelotowa Szt. 1    

3 Stół gastronomiczny Szt. 1    

4 Wózek kelnerski dwupółkowy Szt. 1    

5 Zestaw sztućców dla dzieci* Zestaw 40    

6 Zestaw naczyń kuchennych**  Szt. 1    

7 
Kosz do selektywnej zbiórki 

odpadów 
Szt. 3 

   

OGÓŁEM WARTOŚĆ:   

(*Jeden zestaw sztuców obejmuje:  

1) Łyżkę(1 sztuka) - …………………. zł netto za sztukę (brutto ………….… zł/ sztuka)  

2) Widelec (1 sztuka) - …………….. zł netto za sztukę (brutto ………….… zł/ sztuka)  

3) Nóż (1 sztuka) - …………….. zł netto za sztukę (brutto ………….… zł/ sztuka)  

4) Łyżeczka deserowa (1 sztuka) - …………….. zł netto za sztukę (brutto ………….… zł/ sztuka)  



 
(**Jeden zestaw naczyń kuchennych obejmuje:  

1) Talerze głębokie (40 sztuk) - …………………. zł netto za sztukę (brutto ………….… zł/ sztuka), łącznie …………………….. zł brutto  

2) Talerze płytkie (40 sztuk) - …………….. zł netto za sztukę (brutto ………….… zł/ sztuka), łącznie …………………….. zł brutto  

3) Talerzyki deserowe (40 sztuk) - …………….. zł netto za sztukę (brutto ………….… zł/ sztuka), łącznie …………………….. zł brutto  

4) Kubki (40 sztuk) - …………….. zł netto za sztukę (brutto ………….… zł/ sztuka), łącznie …………………….. zł brutto  

5) Salaterki (6 sztuk) - …………….. zł netto za sztukę (brutto ………….… zł/ sztuka), łącznie …………………….. zł brutto  

6) Dzbanki 1,7 litra (6 sztuk) - …………….. zł netto za sztukę (brutto ………….… zł/ sztuka), łącznie …………………….. zł brutto  

 

 

ZADANIE II (CZĘŚC II) – DOSTAWA SPRZĘTU AGD 

 

……………….…………………………………………..……………………..............................................PLN, 

słownie:..........................................................................................………………………………………………………

……................................................................................................................................. zł brutto. 

Cena stanowi sumę poniższych elementów (zgodnie z tabelą elementów rozliczeniowych): 

Tabela Elementów Rozliczeniowych  

1 2 3 4 5 6 7 

Lp. 
Wyszczególnienie elementów  

Rozliczeniowych 

Jednostka 

miary 
Ilość 

cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość łączna netto 

(waluta jak w pkt. 2. 

formularza) 
Wartość brutto (zł) 

1 
Rozdrabniacz odpadów 

żywnościowych 
Szt. 2 

   

2 Zmywarka z wyparzaczem  Szt. 1    

3 Czajnik elektryczny  Szt. 2    

4 Lodówka Szt. 1    

OGÓŁEM WARTOŚĆ:   

 

Niniejsza kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.  

 
 
 
                                                                                                          

…………………………..……………………………….. 
         podpis osoby upoważnionej  / pieczęć 

 


