
Numer sprawy: GCOP-ZP.2711.99.2019 ZAŁĄCZNIK NR 2

CZĘŚĆ I:  materiały plastyczne

lp. Nazwa Ilość
Cena 

netto      

VAT 

(podany 

w %)

Cena 

brutto    

Wartość 

brutto 
(IlośćxCena 

brutto)

1

papier origami 

mix kolorów 100 

arkuszy 20 x 20 

cm

3 op.

2

igły do 

filcowania grube 

zestaw 7 szt.

4 zestawy

3

wstążka 

satynowa w 

kolorowy wzór 

12 mm - 35 mb, 

różne kolory

5 szt.

4

serwetki do 

decoupage 

trójwarstwowe 

33x33 mm, 20 

różnych 

wzoróww 1 

zestawie

2 zestawy

5

klej-lakier do 

decoupage 2 w 

1 150 ml

2 szt.

6

wełna 

czesankowa do 

filcowania na 

mokro i na 

sucho 50 g, 

różne kolory (po 

za czarnym, 

brązowym, 

granatowym)

10 szt.

7

podkład 

akrylowy biały 

do decoupage 

min. 230 ml 

2 szt.

SUMA*:

……………….........................                                                                                      

nazwa (firma) wykonawcy

…………………………………     

…………………………………

adres wykonawcy

FORMULARZ CENOWY



Numer sprawy: GCOP-ZP.2711.99.2019 ZAŁĄCZNIK NR 2

CZĘŚĆ II:  materiały edukacyjne do zajęć majsterkowania i ogrodniczych

lp. Nazwa Ilość
Cena 

netto      

VAT 

(podany 

w %)

Cena 

brutto    

Wartość 

brutto 
(IlośćxCena 

brutto)

1
grabki małe 

metalowe dł. 30-

50 cm

1 szt.

2
motyka sercówka 

2-stronna, krótka
1 szt.

3

stalowa łopatka 

wąska ogrodowa 

do sadzenia dł. 30-

40 cm

2 szt.

4
nawóz 

uniwersalny 

płynny 2,5 l

1 szt.

5
sekator nożycowy 

do gałęzi
1 szt.

SUMA*:



Numer sprawy: GCOP-ZP.2711.99.2019 ZAŁĄCZNIK NR 2

CZĘŚĆ III:  materiały do robótek ręcznych

lp. Nazwa Ilość
Cena 

netto      

VAT 

(podany 

w %)

Cena 

brutto    

Wartość 

brutto 
(IlośćxCena 

brutto)

1

bigle otwarte, 

zawieszki 

do kolczyków 

komplet 50 szt.

2 kpl.

2

końcówki, 

zapięcia 

do bransoletek 

typu toggle

30 szt.

3
żyłka 

do bransoletek 

0,8 mm min 7 mb

2 szt.

4
mulina motki 8 m 

– zestaw min 30 

szt., różne kolory

1 zestaw

5
wełna, włóczka 50 

g, różne kolory
10 szt.

6

koraliki z dziurką 

(elementy 

do wyrobu 

biżuterii) 

akrylowe, 8 mm - 

zestaw min 100 

szt. mix kolorów

1 zestaw

7

koraliki z dziurką 

(elementy 

do wyrobu 

biżuterii) 

tworzywo 

sztuczne, wielkość 

min. 0,6 mm max 

14 mm - zestaw 

min 100 szt. mix 

kolorów, 

kształtów, 

wzorów

1 zestaw

8
druty proste 

do robótek 

ręcznych 5 mm 
5 par

SUMA*:

* tą kwotę należy wpisać do oferty


