
 
 

 

 

Załącznik Nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie dostawy / usługi* o wartości netto poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. € 

 

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Gmina Szerzyny 

38-246 Szerzyny 521 

Sprawę prowadzą: 

 Elżbieta Kmiecik- Wilczkiewicz, email: e.kmiecik@szerzyny.pl, telefon: 14 65 17 300 

wew. 115. 

 Dorota Ryndak, email: d.ryndak@szerzyny.pl, telefon: 14 65 17 300 wew. 115. 

 

 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

Zakup materiałów promocyjnych oraz biurowych niezbędnych do realizacji projektu grantowego 

pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Szerzyny "w ramach realizacji projektu „e-Xtra 

kompetentni- Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i 

świętokrzyskiego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

 

 

Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE 

 

 

3. Nazwa i adres WYKONAWCY 

………………..…………………………… 

…………………..………………………… 

.……………………………………………. 

…………………………………………….. 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 
Lp

. 

Przedmiot Zamówienia zgodnie z 

parametrami określonymi w zapytaniu 

ofertowym z dnia 05.10.2018 r. 

Jedn. 

miary 

Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena netto Podatek 

VAT 

Cena brutto 

1 Wydruk plakatów  Szt. 25     

2 Wydruk ulotek Szt. 500     

3 Rollup Szt. 1     
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4 Materiały :       

4.1 Notes  Szt. 100     

4.2 Długopis Szt. 100     

4.3 Pendrive  Szt. 100     

4.4 Zakreślacz Szt. 100     

4.5 Segregator Szt. 5     

4.6 Pendrive  Szt. 1     

4.7 Zestaw koszulek plastikowych  Kpl. 5     

4.8 Ryza papieru do drukarki Szt. 3     

5 Tablica stojąca dwustronna sucho-

ścieralna obrotowo- jezdna z 

kompletem pisaków i gąbką 

Kpl. 1     

RAZEM       

 

Wyżej wymienione materiały są fabrycznie nowe.  

 

5. Deklaruję ponadto: 

- termin wykonania zamówienia: 31.10.2018 r. 

- warunki płatności: przelew 

- Oświadczam, że: Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

- Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. 

 

6. Ofertę należy: 

 złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie listem, mailowo) na Formularzu Oferty do 

dnia 12 października 2018r. do godz. 15:30, złożyć w jednej kopercie zaadresowanej na 

Zamawiającego i opatrzonej napisem: 

Oferta zakupu materiałów promocyjnych „e-Xtra kompetentni” – nie otwierać przez dniem 

12 października 2018 r. lub  

 elektronicznie na adres email: e.kmiecik@szerzyny.pl lub d.ryndak@szerzyny.pl 

 

7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

…………………… dn. ………….    ………………………………… 

(podpis i pieczęć) 
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