
 20 

Załącznik nr 4A do SIWZ 
 

........................................                                            ..............................., dnia ....................... 2011r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania:  ZP 245/019/D/11 
 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY – cz. A 
 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów reklamowych i promocyjnych dla 
Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz na potrzeby Projektu „Za rękę z Einsteinem – edycja II. 
 

L.p. Wyszczególnienie j.m. liczba (op.) 
cena 

jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartość netto[PLN] 
Stawka VAT 

[%] 

Wartość 
podatku VAT 

[PLN] 
Wartość brutto[PLN] 

1 2 3 4 5 6 (4x5) 7  8 (6x7) 9 (6+8) 

1.  

Znaczek metalowy w 
kształcie koła wykonany jest 
metodą tłoczenia na 
podstawie stalowej matrycy: 
  
Materiał podstawowy 
znaczka: blacha 
nowosrebrna czyli mosiądz 
wysokoniklowy MZN12 o 
grubości  1,2 – 1,3 mm. 
 Wymiary znaczka: 
- średnica ok. 17,2 – 17,3 
mm 
- wysokość reliefu ponad tło -  
0,3 – 0,4 mm 
- grubość całkowita ok. 1,2 
mm 
  
Znaczek posiada zapięcie w 
formie zapinki motylkowej 
niklowanej oraz 
przylutowanego cyną sztyftu 

szt. 1000    
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mosięŜnego o wymiarach: 
- średnica stopki  - 4,8 – 4,9 
mm 
- długość całkowita - 7,9 – 
8,0 mm 
- średnica drutu sztyfta -  0,9 
– 1,0mm 
 Wykończenie powierzchni 
czołowej znaczka - 
dekoracyjna i 
zabezpieczająca 
powierzchnię warstwa 
przyciemniającego tło lakieru 
akrylowego. 
 
Znaczek pakowany 
indywidualnie w torebki 
strunowe o wymiarze min. 40 
x 60 mm. 

Ogółem:     
Sposób obliczenia ceny 

1. Liczbę zamawianych elementów przedmiotu zamówienia (kol. 4) naleŜy przemnoŜyć przez cenę jednostkową netto (kol. 5) i tak wyliczoną wartość  netto 
wpisać do kol. 6.  

2. Wartość netto z kol. 6 naleŜy przemnoŜyć przez stawkę VAT z kol. 7 i tak wyliczoną wartość podatku VAT wpisać do kol. 8. 
3. Wartość netto z kolumny 6 naleŜy zsumować z podatkiem VAT z kolumny 8 i otrzymaną wartość brutto wpisać do kolumny nr 9. 
4. Wartości z kolumn 6, 8 i 9 naleŜy zsumować w pionie otrzymując: ogółem wartość netto, ogółem podatek VAT i ogółem wartość brutto. 
 
Uwaga! 
Przy dokonywaniu mnoŜenia naleŜy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością  
do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Wartość z pozycji  „ogółem wartość netto”, „ogółem podatek VAT”  i „ogółem wartość brutto” z formularza rzeczowo-cenowego naleŜy przenieść do 

formularza ofertowego. Wartości na formularzu oferta nie mogą być rozbieŜne z wartościami wynikającymi  
z formularza rzeczowo-cenowego. 

                                                                                                                            ------------------------------------------------------------- 
                                                                                (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych  

                                                                                                                                                          do występowania w imieniu Wykonawcy) 
 


