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FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJdCY:
Warmirf,sko-Mazurski Fundusz rrPorgczenia Kredytoweoo Sp. z o.o. w Dzialdowie
ul. Wolno6ci 4, 13-200 Dzialdowo
NIP: 571-16-19-647

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Opracowanie graficzne, wykonanie

i

dostawa material6w promocyjnych

-

podkladek

pod myszkg z kalendarzem na rok 2018 dla Warmirisko-Mazurskiego Funduszu
,rPorgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie w celu promocji projektu
,rDofinansowanie fundusry porgczeniorvych na Warmii

i

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia

Mazurach" realizowanego w

i

Mazury na lata 2007-2013

(RPO WiM rr).
DAI\-E WYKONAWCY:
Nazwa i adres Wykonawcv:

Oferujg wykonanie calo5ci prac bgd4cych przedmiotem zam6wienia, zgodnie z wymaganiami
okreSlonymiw Zapytaniu ofertowym za ceng:

format: 180 mm x 230 mm (+l- 20 mm), zaokr4glone naro2niki,
warstwa wierzchnia - uchylna przelroczysta folia o grubo6ci min. 0,3 mm,

Podkladki
pod myszkg z
kalendarzem

miejsce na reklamg nie zaslaniaj4ce kalendarium (ok.

l/3

powierzchni

- druk CMYK 4/0 - projekt indywidualny opracowany przez
WykonawcQ na podstawie dostarczonych material6w przez
podkladki)

200 szt.

Zamawiaj4cego,
kalendarium -

m,-*-sKO-MAzuRsKr

ruNDUsz
"PORECZE.IIA KRMYTOWE'

I kartka

caloroczne kalendarium. druk dwukolorowv azlrrno-

WamiitkclazuBkl Fundurz"Porlc:enia

Kredytowe" Sg. z o.o. w Dzialdowlo
1&200D2'.ldofro. ut. wotnosd4. rct. 23 697 50 52. trx. 23 697 50 54.
seff €tari8@po'eczsnia-kredylorve.iof o, w.poreczeria-kedrowe.mto
NIP 571-1F19-6,ft, Rrgon 519586722. KltS 0000217603, Kapitat zairadowy6 890 @O pLN

e{t.it

{ut
fi#;l.

czerwony, numeracja tygodni,
o

wydruk min. 120 g kreda, druk CMYK 4/0

a

sp6d - pianka o grubo$ci min. 1,5 mm.

NETTO:
KWOTA PODATKU VAT:
WARTOSC BRUTTO:
SI-OWNIE BRUTTO:
WARTOSC

.......2L
...............2L
......2L

.......2L

z terminem realizacji zam6wienia:

Termin realizacji zam6wienia oferowany przez Wykonawcg
Termin realizacjr

2I dni 0 pkt.

Termin realizacji

Termin rcalizacji

dni 20pkt.

do 14 dni 40 pkt.

15 -20

Termin realizacji zam6wienia oferowany przez Wykonawcg naleiy okreSlid wstawiaj4c

znak X w tabeli. W przypadku, gdy Ladna
Wykonawcg zazlnrczona (znak

X),

z

pozycji

w tabeli nie zostanie przez

Zamawiaj4cy przyjmuje, 2e termin realizacji

zam6wienia jest rtiwny 21 dni, co jest rfwnoznaczne

z

przyznaniem 0 pkt. dla tego

kryterium.

l.

OSwiadczam(-y), 2e cena brutto podana

w ofercie uwzglgdnia wszystkie koszty wykonania

zam6wienia.

2.

O6wiadczam(-y), 2e zapoznaliimy sig z tre6ci4 zapytania ofertowego oraz wzorem umowy,

prryjmujemy warunki w nich zawarte i nie wnosimy 2adnych zastrzehen.
(miejscowoi6,

data)

(podpis(-y), ew. pieczgt imienna, osoby/osdb
upow a2nionej

(ych) do

r epr e ze ntow

w

ania Wykonawcy)

Dziardowie
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