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Nazwa Wykonawcy  

Adres Wykonawcy  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

 

 

Załącznik nr: 2 FORMULARZ OFERTY  
 

Dla Zakładów Metalowych w Przysiekach Sp. z o. o. w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 z dnia ..... ...............................r. na wykonanie usłu g związanych z 
opracowaniem i wykonaniem materiałów promocyjnych 

 
w ramach projektu pn. "Rozwój Zakładów Metalowych w Przysiekach Sp. z o.o. w oparciu o rynki zagraniczne" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach 

szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedstawiamy pr opozycj ę cenow ą wg specyfikacji zawartej w zał ączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 2  

Łączna warto ść netto przedkładanej oferty wynosi: ............... .......................................PLN  

Słownie: .......................................... .........................................................................................................................................................../100 
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Lp.  Rodzaj materiału promocyjnego J.m. Ilo ść Opis przedmiotu zamówienia Cena jednostkowa 
netto 

Łączna cena netto 
w PLN 

a b c d e f (dxf) 
1. Zakup usług związanych z opracowaniem i 

wykonaniem materiałów promocyjnych - katalog 
produktów format A 5 - j ęzyk niemiecki  

 
szt 

 
200 

Opracowanie graficzne, katalog format A5,12 stron, szyty na 2 
zszywki, okładka: papier 130 g kreda, druk dwustronny, środek: 

papier 130 kreda, druk dwustronny 

  

2.  Zakup usług związanych z opracowaniem i 
wykonaniem materiałów promocyjnych - katalog 

produktów format A 5 - j ęzyk rosyjski  

 
szt 

 
200 

Opracowanie graficzne, katalog format A5,12 stron, szyty na 2 
zszywki, okładka: papier 130 g kreda, druk dwustronny, środek: 

papier 130 kreda, druk dwustronny 

  

3.  Zakup usług związanych z opracowaniem i 
wykonaniem materiałów promocyjnych - katalog 

produktów format A 5 – j ęzyk polski  

 
szt 

 
200 

Opracowanie graficzne, katalog format A5,12 stron, szyty na 2 
zszywki, okładka: papier 130 g kreda, druk dwustronny, środek: 

papier 130 kreda, druk dwustronny 

  

4.  Zakup usług związanych z opracowaniem i 
wykonaniem materiałów promocyjnych – 

długopis model Cosmo z nadrukiem logo z 
obu stron, druk jednokolorowy    

 
szt 

 
200 

Długopis model Cosmo, różne kolory, opracowanie graficzne 
nadruku, nadruk w jednym kolorze, logo z obu stron 

  

5.  Zakup usług związanych z opracowaniem i 
wykonaniem materiałów promocyjnych – notatnik 
format A 5  z nadrukiem jednokolorowym (50 

kartek, papier offsetowy  

 
szt 

 

 
200 

Opracowanie graficzne, druk jednostronny jednokolorowy, 
papier offsetowy 80g, format A5, 50 kartek sklejonych, okładka 

karton 230g z przodu full kolor 

  

6.  Zakup usług związanych z opracowaniem i 
wykonaniem materiałów promocyjnych – teczka 
kartonowa formatu A4 na gumk ę z nadrukiem  

 
szt 

 
200 

Opracowanie graficzne, druk jednostronny kolorowy, karton 300 
g, miejsce na wizytówkę 

  

7.  Zakup usług związanych z opracowaniem i 
wykonaniem materiałów promocyjnych – 

wizytówki  

 
szt 

 
200 

Opracowanie graficzne, druk wizytówek karton 280 g, druk 
dwustronny kolorowy, wymiary 9 cm x 5 cm 

  

8.  Zakup usług związanych z opracowaniem i 
wykonaniem materiałów promocyjnych – smycz 

reklamowa w pełnym kolorze  

 
szt 

 
200 

Smycz reklamowa z karabińczykiem, z nadrukiem pełno 
kolorowym  jednostronnym, opracowanie graficzne 

  

 
OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO OFERTY 

 

 
………….…………… 
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Składaj ąc niniejsz ą ofert ę oświadczamy że: 

1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 
2. Oświadczamy, że wycenione materiały promocyjne spełniają wymagane parametry określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 2 
3. posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
4. Będziemy w stanie zrealizować zamówienie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
5. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 
6. Ponosimy wszelką odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
7. Ceny wskazane w tabeli w formularzu ofertowym uwzględniają wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
8. Ceny oferowane są cenami stałymi i nie zostaną zmienione w czasie realizacji zamówienia.  

 

 

Dane osoby upowa żnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy:  
 
Imię i nazwisko: ................................................. 
Numer telefonu: ................................................ 
adres e-mail: ................................................... 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                     ………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                             [miejscowość, data i podpis Wykonawcy] 
 


