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Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/10/2017 

Załącznik nr 2 

 

 

…………………………….     …………………,………….. 

(pieczęć Wykonawcy)         (miejscowość, data) 

 

Formularz oferty 

 

OFERTA 

Na dostawę materiałów plastycznych i innych do wykorzystania w pracy twórczej 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla ww. zamówienia ja/my niżej podpisany/ni* 

................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa Wykonawcy:……………..………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………. 

NIP:………………………………………………………………………………………… 

REGON:…………………………………………………………………………………… 

Tel./faks:…………….…………………………………………………………………… 

E-mail:…………………………………………………………………………………... 

 

(należy zamieścić dane Wykonawcy/Wykonawców, a w przypadku składania oferty przez 

podmioty występujące wspólnie podać nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników, 

wskazując również pełnomocnika) 
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami 

i akceptujemy bez zastrzeżeń wszystkie warunki w nich określone oraz składamy ofertę 

na wykonanie zamówienia według następującego zestawienia: 

 

Lp. nazwa produktu parametr/wymiary 
jednostka 

miary 
ilość 

cena netto 

za 1 

jednostkę 

miary 

wartość 

netto 
VAT 

całkowita 

wartość 

brutto  

oferowany 

artykuł 

(producent, 

marka produktu) 

1. 

Paleta malarska 

owalna (jako 

przedmiot do 

ozdabiania w 

trakcie 

warsztatów) 

Paleta drewniana 

(ze sklejki) z 

otworem do 

trzymania 20 cm 

x 30 cm malarska 

 sztuka 500           

2. Bombka szklana 

bombka o 

średnicy 100mm 

czyste szkło,         

z metalową 

zawieszką 

 sztuka 1000           

3. 

Plastikowe 

pudełko na 

bombkę 

folia PET, 

wymiary: 100mm 

x 100 mm x120 

mm 

 sztuka 1000           

4. 

Brokat do 

zdobienia bombek 

sypki 

woreczki po 500 g 

7 kolorów 

 w opakowaniu, 

(czerwony, 

niebieski, żółty, 

zielony, srebrny, 

złoty, zielony) 

 Zestaw 7 x 

500 g 
21           

5. 

Podkładki 

malarskie w 

formacie A3 z 

klipsem 

(wielokrotnego 

użytku) 

twarda podkładka 

z metalowym 

klipsem 

sztuka 30 

          

6. 

Tablica malarska 

(podobrazie 

malarskie) 

format 24 cm x 33 

cm, płyta MDF o 

grubości 3mm 

pokryta płótnem 

malarskim  

 Sztuka 1000 
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7. Koszyk z łuby 

podstawa 

kwadratowa o 

wymiarach ok. 20 

cm x 20 cm, 

wysokość 

koszyka bez ucha 

- ok. 9 cm, splot 

pion i poziom - 

nie skośny 

sztuka 500 

          

8. 
Folia 

samoprzylepna  

folia do okładania 

książek, 

samoprzylepna 25 

cm/ 50 mb w 

rolce 

sztuka 2 

          

9. Farba do tkanin 

Farba do 

malowania tkanin 

jasnych, 

pojemność 25 ml, 

różne kolory 

Sztuka 100 

          

10. 
Worek do 

zdobienia 

wymiary torby 25 

cm x 35  cm (+,-5 

cm ) 

-tkanina 100 % 

bawełna  

-kolor biały  

-gramatura 

tkaniny 210 g/m2 

(+,-5%) 

sztuka 500 

          

11. 
Torba do 

zdobienia 

wymiary torby 30 

cm x 40 cm (+,-5 

cm ) 

-wymiar  2 x ucha 

2,5 cm x 50 cm 

(+,-2 cm ) 

-tkanina 100 % 

bawełna  

-kolor biały  

-gramatura 

tkaniny 210 g/m2 

(+,-5%) 

sztuka 500 

          

12. 
Słoik do 

zdobienia 

 

    Pojemność: ok. 

212ml 

    Wysokość: 

75mm +-5% 

    Średnica: 

70mm+-5% 

    Średnica 

wieczka: ok.. 

66mm 

 

sztuka 200 
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13. Drut 

Drut stalowy PCV 

0,7mm - 0,8 mm x 

50 m biały 

 krążek długość 

50 m 

Sztuka 5 

          

14. Szczypce do drutu 

Szczypce do 

cięcia aluminium 

160 mm fi 6 mm 

sztuka 2 

          

15. 

Maska 

karnawałowa do 

zdobienia 

papier mache sztuka  200 

          

16. 

Czapka biała 

bejsbolówka bez 

nadruku do 

zdobienia 

biały, 100 % 

bawełna 
sztuka 500 

          

17. 

Tablica korkowa 

do zdobienia 

podczas 

warsztatów 

wymiar 30 cm x 

40 cm  
sztuka 500 

          

18. 

Ręczniki 

papierowe w rolce 

do wycierania 

pędzli i rąk dla 

dzieci 

Ręczniki 

papierowe ZZ  

biały makulatura 

Sztuka 
2000

0 

          

19. 

Dystrybutor 

plastikowy do 

ręczników 

papierowych do 

Sali plastycznej 

Dystrybutor 

plastikowy do 

ręczników 

papierowych do 

Sali plastycznej 

sztuka 1 

          

20. 
Pędzle do 

malowania 

Pędzle 

syntetyczne 

okrągłe w różnych 

rozmiarach 

sztuka  180 

          

21. 
Pędzel gąbkowy 

do topowania 
średnica 4 cm  sztuka 30 

          

22. 
Pędzel gąbkowy 

do topowania 
średnica 2 cm  sztuka 30 
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23. 
Kredki dla 

bobasów 

kredki w kształcie 

kamyków, 

wykonane w 100 

% z naturalnych 

surowców, 

opakowanie 

zawierające po 64 

sztuki kredek w 

różnych kolorach 

 Zestaw 64 

sztuk kredek 

w  różnych 

kolorach 

3 

          

24. 
Farby w sztyfcie 

do tkanin  

zestaw 12 

kolorów 

 Zestaw 12 

sztuk farb w 

sztyfcie w 

różnych 

kolorach 

10 

          

25. 
Farby w sztyfcie 

do papieru 

zestaw 12 

kolorów, 

do malowania na 

papierze, drewnie, 

tekturze 

 Zestaw 12 

sztuk farb w 

sztyfcie w 

różnych 

kolorach 

10 

          

26. Pastele do tkanin 
Zestaw 15 

kolorów 

 Zestaw 

pasteli w 12 

różnych 

kolorach 

50 

          

27. Klej w sztyfcie  

 pojemność 20 g, 

bez zawartości 

rozpuszczalników  

zmywalny w 

temperaturze 

30°C 

sztuka 100 

          

28. 
Klej do klejenia 

papieru 

Klej do klejenia 

papieru, drewna, 

korka, filcu, 

tkaniny, ceramiki, 

folii aluminiowej, 

styropianu oraz 

różnych prac 

naprawczych 

Pojemność 45 g 

sztuka 50 

          

29. Młotek stolarski  waga 450 g - 500g sztuka 30 

          

30 

 

Gwoździe 

Gwoździe 

budowlane 1 x 15 

mm, opakowanie 

30 g 

Opakowanie 

zawierające 30 

g gwoździ 

20 

          

31. 
Brelok do 

zdobienia 

sklejka, 45 mm x 

45 mm, dołączony 

łańcuszek z 

kółeczkiem do 

zawieszenia oraz 

kółeczkiem do 

połączenia z 

drewienkiem do 

własnoręcznego 

montażu 

Sztuka 1000 
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32. Anioł ze sklejki 

wymiary ok. 

20x95 mm 

 

Materiał: sklejka 

brzozowa 3 mm 

Sztuka 500 

          

33. 

Kot drewniany 

stojący do 

zdobienia na 

podstawce 

kot siedzący z 

drewna na 

podstawce,       

przybliżone 

wymiary: 

szerokość: 2,5 cm, 

długość: 19,5 cm, 

wysokość: 18,5 

cm  

Sztuka 500 

          

34. 
Jajo stojące z 

drewna 

jajo z drewna, 

przybliżone 

wymiary: 

wysokość ok. 15 

cm, grubość 18 

mm 

Sztuka 500 

          

35. 
Skrzynka 

drewniana 

Pudełko pojemnik 

podstawa 

kwadratowa ok. 

15 cm x15 cm z 

wieczkiem i 

zawiasami 

Sztuka 500 

          

36. 
Ramka drewniana 

do ozdabiania 

przybliżone 

wymiary ramki: 

16 cm x 20 cm, 

wymiary otworu 

na zdjęcie: 10 cm 

x 15 cm, grubość: 

ok. 6 mm 

Sztuka 500 

          

37. 
klej wodny do 

dekupage’u 

 pojemność ok. 

1000 ml 
Sztuka 5 

          

38. 
Drewniana kura 

na podstawce 

przybliżone 

wymiary:  

szerokość: 2,5 cm, 

długość: 19,5 cm, 

wysokość: 18,5 

cm 

sztuka 50 

          

39. Drewniany zając 

przybliżone 

wymiary: 

wysokość: 20,0 

cm, grubość: 1,0 

cm, szerokość: 

11,5 cm 

sztuka 200 
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40. 

plastik 

termokurczliwy 

(shrink plastic) 

 Termokurczliwa 

folia 

transparentna o 

formacie A4. 

sztuka 50 

          

41. 
Serwetki do 

decoupage’u 

Serwetki 

kwadratowe o 

wymiarach ok. 33 

cm x 33 cm 

różne wzory 

sztuka 400 

          

42. 
Papier ścierny do 

decoupage'u 

Papier ścierny 

P120 drobny w 

arkuszach 115mm 

x 280mm 1/2   

sztuka 50 

          

43. 

Washpapa (na 

okładki notesów, 

szycie) 

arkusze 100 cm x 

150 cm, materiał: 

impregnowana 

lateksem celuloza, 

różne kolory 

sztuka 10 

          

44. Farby w sztyfcie 

do malowania na 

papierze, kartonie, 

drewnie i płótnie  

gramatura sztyftu 

– 10g 

komplet 12 

kolorów  

 Zestaw 12 

farb w sztyfcie  

w różnych 

kolorach 

10 

          

45. 
Drewniany stołek 

do ozdabiania 

przybliżony 

wymiar: 390mm x 

190mm x 210 mm 

drewno iglaste 

nielakierowane 

sztuka 50 

          

46. 

wykładzina 

dywanowa na 

spotkania 

artystyczne dla 

mam z dziećmi 

(obszyta) lub 

dywan (ew. 2 

mniejsze) 

wymiary 5m x 

5m, polipropylen, 

antyalergiczna, 

możliwość prania 

sztuka 2 

          

47. Podium dziecięce 
kolor biały, 

plastikowe 
sztuka 2 

          

48. 

Kosz na  śmieci 

(na odpadki z 

warsztatów) 

 pojemność 60 

litrów 
sztuka 2 

          

49. 

Parasol biały lub 

przeźroczysty 

(bez nadruku) 

Parasol 

automatyczny z 

drewnianą rączką. 

Pokrycie nylon 

215 kolor biały. 

Przybliżone 

wymiary:              

wysokość 

parasolki 89 cm. 

Średnica 105 / 

120 cm, 

sztuka 200 

          



 
 

Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem 
poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej. 

Nr Umowy: RPOPAKOWANIE05.03.01-16-0030/16-00 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;  
Oś priorytetowa 05Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3.Dziedzictwo kulturowe i kultura 

50. 
T-shirt biały 

młodzieżowy 

 Rozmiar: 140 cm 

- 152 cm , 100 % 

bawełna 

sztuka 500 

          

51. 

Baza do 

wyplatania 

koszyków 

Sklejka,                                            

przybliżone 

wymiary:                             

średnica bazy: 11 

cm; wysokość: 6 

cm, 

rattan o średnicy 

od 2 do 3 mm. 

sztuka 500 

          

52. Rattan  naturalny  

Rattan o średnicy 

ok. 2 mm w 

krążku,  

0,5 kg w krążku 

sztuka 10 

          

53. sekator ręczny 
sekator o długości 

od 15-20 cm 
sztuka 10 

          

54. 
filc gruby 

sztywny 

filc gruby 

sztywny w 

arkuszach o 

grubości ok.4mm 

40 cm x 50cm  

sztuka 50 

          

55. 

magnes 

ceramiczny do 

zdobienia 

okrągły, 

ceramiczny, biały, 

średnica ok. 6 cm  

 sztuka 500 

          

56. 
kubek na 

przybory szkolne 

przybliżone 

wymiary: 

szerokość: 6,2 cm, 

wysokość: 9,5 cm, 

podstawa 

kwadratowa 

sztuka 500 

          

57. 
farby kryjące 

wodne 

farby 24 kolory w 

opakowaniu 

Zestaw  24 

farb w 

różnych 

kolorach 

20 

          

58. pisaki do ceramiki 

Markery do 

ceramiki, na bazie 

farby 

pigmentowej 

nietoksycznej, 

6 różnych 

kolorów w 

opakowaniu 

Zestaw 6 

markerów w 

różnych 

kolorach 

40 

          

59. Szydełko 2 mm 
 Metalowe bez 

rękojeści 
sztuka 10 

          

60. Szydełko 2,5 mm 
 Metalowe bez 

rękojeści 
sztuka 10 
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61. Szydełko 3 mm 
 Metalowe bez 

rękojeści 
sztuka 10 

          

62. Szydełko 3,5 mm 
 Metalowe bez 

rękojeści 
sztuka 10 

          

63. Szydełko 4 mm 
 Metalowe bez 

rękojeści 
sztuka 10 

          

64. Szydełko 4,5 mm 
 Metalowe bez 

rękojeści 
sztuka 10 

          

65. Szydełko 5 mm 
 Metalowe bez 

rękojeści 
sztuka 10 

          

66. Szydełko 5,5 mm 
 Metalowe bez 

rękojeści 
sztuka 10 

          

67. Szydełko 6 mm 
 Metalowe bez 

rękojeści 
sztuka 10 

          

68. Szydełko 6,5 mm 
 Metalowe bez 

rękojeści 
sztuka 10 

          

69. Szydełko 7 mm 
 Metalowe bez 

rękojeści 
sztuka 10 

          

70. Szydełko 8 mm 
 Metalowe bez 

rękojeści 
sztuka 10 

          

71. 
Deska drewniana 

(do string art.) 

deska z drewna 

sosnowego o 

przybliżonych 

wymiarach: 20 cm 

x 30 cm x 2 cm  

sztuka 50 

          

72. 
Nożyczki dla osób 

leworęcznych 

Nożyczki szkolne 

dla osób 

leworęcznych na 

blistrze 

sztuka 5 

          

73. 
Guma 

olejoodporna 

1 rolka - grubość 

4 mm  
 kg 60 

          

74. 

Tusz 

kalkograficzny do 

technik 

graficznych  

pojemność ok. 

500 ml, tusz 

czarny w puszce 

sztuka 2 

          

75. 

Tusz 

kalkograficzny do 

technik 

graficznych  

pojemność ok. 60 

ml kolor Sepia 
sztuka 3 

          

76. 
Kredki ołówkowe 

dla dzieci  

Zestaw kredek dla 

dzieci – zawiera 

12 różnych 

kolorów 

Zestaw 12 

kredek w 

różnych 

kolorach 

4 

          

77. Tekturowe klocki duży kwadrat sztuka 300 

          

78. Tekturowe klocki duży trójkąt sztuka 60 
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79. 
Farby akwarelowe 

matowe 

Akwarele - 24 

kolory 

Zestaw 24 

farb 

akwarelowych 

w różnych 

kolorach 

10 

          

80. 
Farby akwarelowe 

metaliczne 

Zestaw farb 

akwarelowych 

metalicznych - 16 

kolorów  

Zestaw 16 

farb 

akwarelowych 

w różnych 

kolorach 

10 

          

81. 
Kredki 

akwarelowe 

Kredki 

akwarelowe 24 

kolorów 

Zestaw 24 

kredek w 

różnych 

kolorach 

10 

          

82. Koperty DL 
Koperty biurowe 

DL 80g białe 
sztuka 

1000

0 
          

83. Koperty C6 Koperta C5 biała  sztuka 2500 
          

84. 
Sznurek do 

dziergania 

Bawełna, motek 

długości 100 m, 

różne kolory 

Sztuka 20 

          

85. Listki z beermaty 

Element z tektury 

o grubości 1,5 

mm 

Komplet zawiera 

3 duże liście i 5 

małych .  

wymiary :  

duży : 40 mm x 

15 mm 

mały 25 mm x 9 

mm 

Zestaw  8 

listków z 

beematy 

100 

          

86. Serca z beermaty 

 Element z tektury 

o grubości 1,5 

mm 

wymiary : ok 80 

mm x 80 mm 

Sztuka 200 

          

87. Kwiaty papierowe  

 Magnolie o 

wymiarach ok. 35 

mm różne kolory 

 sztuka 250 

          

88. Kwiaty papierowe  

Chryzantemy o 

wymiarach ok. 45 

mm różne kolory 

 sztuka 250 

          

89. 
Papiery do 

scrapbookingu 

arkusz 

dwustronny o 

wielkości ok.: 

30,5x30,5 cm, 

gramatura: 250 

g/m2  

 sztuka 120 

          

90. 
Papier biały 

gramatura 170 
papier 170g   sztuka 200 
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91. 

Naczynie 

kompozycyjne do 

roślin żywych 

Naczynie z 

wkładem 

zmiennym z gąbki 

o średnicy 8 cm 

sztuka 100 

          

92. Worek sako 

worek do 

siedzenia z 

wypełnieniem 

silikonowym, 

wersja 

outdoor/wodoszcz

elna tkanina 

sztuka 10 

          

93. Włóczka 

gruba włóczka do 

działań 

plastycznych 

motek 100 g 

Sztuka 20 

          

94. 

Talerzyki 

plastikowe 

jednorazowe (do 

wyciskania farb) 

średnica 17 cm Sztuka 300 

          

95. 

Talerzyki 

papierowe 

jednorazowe 

małe(do działań 

plastycznych) 

średnica 15 cm Sztuka 300 

          

96. 

Naczynia 

jednorazowe duże 

(do działań 

plastycznych) 

średnica 23 cm Sztuka 300 

          

97. 

Klamerki 

drewniane do 

działań 

plastycznych 

długość ok. 7,5 

cm, szerokość 1 

cm 

Sztuka 600 

          

98. 

Mata 

samoregeneracyjn

a do cięcia  

(zamiast ceraty) 

 Mata 

samoregenerująca 

- cutting mat z 

PCV o wymiarach 

45cm x 30 cm 

sztuka 30 
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99. 
Tablica do 

bigowania  

Kwadratowa o 

przybliżonych 

wymiarach 35 cm 

na 35 cm   

sztuka 1 

          

100 
podest dla 

artystów  

wymiary 200 cm 

x 300 cm, 

składane moduły  

sztuka 1 

          

101 

kubek na wodę do 

mycia pędzli 

podczas 

malowania 

farbami 

składane na 

płasko, plastik na 

zewnątrz pokryty 

gumą, średnica 

9,5cm. wysokość 

po złożeniu: 

3,5cm 

sztuka  20 

          

102 modelina 

12 kolorów, 

nietoksyczna, 

porcjowana w 

kostkach lub w 

wałeczkach 

masa ok. 350 g 

Opakowanie 

po 12 kostek 

lub 

wałeczków w 

różnych 

kolorach  

40 

          

103 
marker 

permanentny  

czarny, końcówka 

stożkowa, grubość 

linii 1,5 mm,  

wodoodporny,  

szybkoschnący 

sztuka  50 

     

104 

fotoramka 

(do działań 

plastycznych) 

do formatu zdjęć 

10 x 15 cm, szkło 

o grubości 

zbliżonej do 2 

mm, 

z listwą 

drewnianą o 

grubości około 

1,3 mm, płytą 

HDF o grubości 

3,0 mm 

sztuka  200 
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105 

tablica 

suchościeralno - 

magnetyczna 

wyposażona w 

akcesoria 

(magnesy,   

markery 

suchościeralne, 

gąbka 

magnetyczna) 

wyposażony w 

pojemniki na 

akcesoria, 

Lakierowana 

powierzchnia 

stalowa, 

Przesuwane 

haczyki do 

zawieszania bloku 

papieru, 

Podstawa na 5 

kółkach, 

Możliwość 

blokady kółek, 

Możliwość 

regulacji 

wysokości od 

około 170 cm do 

190 cm 

minimalne 

wymiary tablicy: 

67,5 cm x 100 cm 

sztuka 2 

          

 

2. Termin wykonania zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia) od dnia podpisania umowy - w 

dniach - .....................* 

3. Składamy niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia**. 

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego 

skalkulowania ceny przedmiotu zamówienia i uwzględniliśmy je w naszej ofercie. 

5. Oświadczamy, że oferowana przez nas cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający z tytułu realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, w przypadku wyboru naszej 

oferty. 

6. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

7. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. przez 30 

dni. 

8. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

9. Ofertę składamy na ……………… kolejno ponumerowanych stronach. 
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10. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………………., 

2) …………………………………………………………………………………………..*** 

W przypadku konieczności udzielania wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy 

o zwracanie się do:…………………………….. (imię i nazwisko), tel./faks……………………., 

e-mail………………………………………………………………………………..…………. 

       

 

 

 

 

     ……….…………………………………………………… 

(czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do 

działania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 

biorących udział w postępowaniu lub pełnomocnika) 

 

 

*   liczba dni nie więcej niż 7.  

** niepotrzebne skreślić 

*** należy podać tyle punktów, ile to będzie konieczne 

 


