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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ CENY 

(MODYFIKACJA) 

NAZWA ZADANIA: 

„Zakup i dostawa kompletu wyposażenia (pracownia chemiczna 30-stanowiskowa) do MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ w SP w 

Radziejowicach” realizowana w ramach projektu pn.: „KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE – III edycja” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój 

dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

L.p. Wyszczególnienie kpl/szt. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

VAT 

Wartość  

brutto 

1 

Biurko 2-szafkowe do demonstracji - 

blat pokryty płytkami ceramicznymi; 

wyposażony w dwa zasilacze 

laboratoryjne prądu stałego 30V/20A 

oraz zestaw przewodów  

Biurko demonstracyjne bez wody, 

pomiędzy biurkiem demonstracyjnym 

a biurkiem 1-szafkowym wstawiona 

część kanału zasilającego do 

wykorzystania przez nauczyciela. 

 

szt. 1,00 
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2 Biurko 1-szafkowe  szt. 1,00 

     

3 Krzesło obrotowe dla nauczyciela  szt. 1,00      

4 

Stolik uczniowski 3-osobowy z płytką 

zasilającą (10 szt.) o wymiarach 1800 x 

570 x 760 mm  

Płytki elektryczne zamontowane w 

stolikach uczniowskich oprócz 

zacisków +/- powinny posiadać 

indywidualną regulację /V/ oraz 

aktualny odczyt na mierniku 

wbudowanym w płytkę. 

Zasilanie płytek zamontowanych 

rozprowadzone musi być z zasilaczy 

zamontowanych w stole 

demonstracyjnym. 

Do stanowiska uczniowskiego musi 

być doprowadzony prąd stały. 

szt. 10,00 

     

5 Krzesło szkolne uczniowskie  szt. 30,00 
     

6 

Kanał zasilający do prowadzenia 

mediów (prąd, woda, gaz z butli), 

wyposażony w zlew chemoodporny, 

baterie pojedyncze do wody oraz zawory 

gazowe wraz butlą umieszczoną w 

przedniej części kanału. Blat z płytki 

ceramicznej, szer. 600 mm  

szt. 6,00 
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Doprowadzony musi być prąd stały, 

łącznie 6 pojedynczych gniazd 

wodoszczelnych, 6 sztuk zaworów 

gazowych, 6 sztuk baterii wodnych 

oraz 6 sztuk zlewów 

polipropylenowych.  

7 Dostawa, wniesienie i montaż mebli usługa 1 
     

RAZEM 

 

 

   

 

………………………… dnia ………… 

               (miejscowość, data) 

…………………………………………………………………… 

 

(imię, nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa, podpis osoby lub osób 

  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

  


