
 

 

 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ROZEZNANIA CENOWEGO 

 

I. Wykonawca 

W imieniu …………………………………………………...……………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Tel ……………………………… Adres e-mail …………………………………………… 

 

Propozycja ceny/kosztów wykonania dostaw w ramach projektu pt.: „Wsparcie na starcie - nowe 

możliwości edukacji zawodowej” Realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Zespół 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, na podstawie 

porozumienia nr 445/RPLU.12.04.00-06-0008/19-00 zawartego w Lublinie w dniu 22.09.2020 r.  

z Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, w imieniu, którego działa Zarząd 

Województwa Lubelskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Szacunkowy koszt, cena – całkowite wynagrodzenie za wykonanie dostaw w pełnym zakresie 

opisanym  w zaproszeniu - ROZEZNANIU CENY RYNKOWEJ dotyczącym niżej wskazanych części: * 

* / należy uzupełnić w zakresie wybranej jednej, więcej niż jednej lub wszystkich części/ 
 

CZĘŚĆ 1A. Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem biurowym  

której zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego Komputerów 

przenośnych z oprogramowaniem biurowym – 11 sztuk, fabrycznie nowych 

Cena łączna:  

 

Netto: …………………………..… zł 
 
Vat wg. stawki  …….% w kwocie …….… zł. 
 
Brutto …………….…………..….  zł. 
 
Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………….………… 
 

CZĘŚĆ 2A. Dostawa komputera diagnostycznego służącego do diagnostyki usterek i 

kalibracji ciągników rolniczych i samochodów osobowych z oprogramowaniem. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego komputera 

diagnostycznego służącego do diagnostyki usterek i kalibracji ciągników rolniczych  

i samochodów osobowych z oprogramowaniem – 1 sztuka 

Cena łączna:  

Netto: …………………………..… zł 

Vat wg. stawki  …….% w kwocie …….… zł. 

 

Brutto …………….…………..….  zł. 



 

 

 

Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………….………… 

 

CZĘŚĆ 1B Dostawa oprogramowania specjalistycznego do planowania, rozliczania i 

oceny żywienia- 11 sztuk (jedenaście licencji) , 

 

Cena łączna:  

 

Netto: …………………………..… zł 

 

Vat wg. stawki  …….% w kwocie …….… zł. 

 

Brutto …………….…………..….  zł. 

 

Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………….………… 

 

CZĘŚĆ 2B Dostawa oprogramowania specjalistycznego do planowania i rozliczania produkcji i 
usług gastronomicznych -  10 sztuk (dziesięć licencji) 
 

Cena łączna:  

 

Netto: …………………………..… zł 

 

Vat wg. stawki  …….% w kwocie …….… zł. 

 

Brutto …………….…………..….  zł. 

 

Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………….………… 

 

 

 
Oświadczam/my, że w powyższej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem 
zamówienia, konieczne do poniesienia przez Zamawiającego.  

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

Miejscowość  i data                                                ………………………………………………   
              Podpis  


