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Q,{azwa l|ykonowcy)

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJdCY:
Warmif sko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe,' Sp. z o.o. w Dzialdowie
ul. Wolno6ci 4, 13-200 Dzialdowo
NIP: 571-16-19-647

PRZEDMIOT ZAMoWIENIA:

Opracowanie graficzne, nydruk

i

dostawa kalendarza tnijdzielnego na rok 2019 dla

Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie

w celu promocji projektu
i Mazurach"

,,Dokapitalizowanie fundusry porgczeniowych na Warmii

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operaryjnego Warmia

i Mazury na lata 2007-2013.
DANf,WYKONAWCY:
Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferujg rrykonanie caloSci prac bgd4cych przedrniotem zamriwienia, zgodnie z wyrnaganiami
okre5lonymi w Zapytaniu ofertowym za ceng:
Nazwa

artvkulu

Szczeg6ly

l.
-

Ilo36
szt.

Warto56 Warto66
netto
brutto

Format kalendarza
wielko56 po rozlo2eniu: 320x800mm
mm (+/- 15 mm)

kalendarz

tr6jdzielny

2. Gl6wka kalendarza:

-

nadruk: indywidualny, pelen kolor

300
szt.

(cMYK),

/Ut

wypukla gl6wka, folia mat aksamit z
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zastosowaniem lakieru UV wybi6rczo,

otw6r w gl6wce

umoZliwiajqcy

powieszenie.
J.

Kalendarium:
papier offset biaty min. 80g/m2.
nadruk 2 kolory (czamy i czerwony),

kazda cz95i kalendarium

zawiera

imieniny i dwigta w jgzyku polskim.

nazwy miesigcy

idni

rygodnia

w

min.

trzech jgzykach: polskim, angielskim,
niemiecki, francuskim, rosyjskim,
numeracja tygodni,

trzy dlunastostronicowe kalendaria g6me i dolne kalendaria na bialym tle,
Srodkowe na szarym,
przesuwne okienko do wskazania daty.

Plecy pod kalendariurn:

material: karton

jednostronnie

powlekany min. 300g/m']. zapewniajqcy

i

bardzo dobr4 jako56 kolor6w

wysok4

trwaloSi produktu,
nadruk: 4 kolory CMYK (4+0),

miejsce na reklamg

pomigdzy

kalendariami.
Projekt indywidualny gl6wki kalendarza

i plec6w pod kalendarium opracowany
przez wykonawcg na podstawie
dostarczonych material6w

prizez

zamawiaj4cego.
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Termin realizacji zam6wienia oferowany

21 dni 0

pkt. I

tt

- 20

dni

20

p.ri-

pkt. I

Wyt
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Ao r+ dni 40 pkt.

Termin realizacji zam6wienia oferowany przez wykonawca naleiy okresli6 wstawiaiqc
znak X w tabeli' w prrypadku, gdy iadna z porycji w tabeli nie zostanie przez
Wykonawcg zazn czon (znak X), Zamawiai4cy pnyjmuje, ie termin realizacji
zam6wienia jest r6wny

2l dni, co jest r6wnoznaczne z przyznaniem 0 pkt. dla tego

kryterium.
l. oswiadczam(y),

ze cena brutto podana

w ofercie uwzglgdnia wszystkie koszty wykonania

zam6wienia.

O6wiadczam(-y), 2e zapoznaliimy sig z tre5ci4 zapy,tania ofertowego or.v wzorem umowy,
przyjmujemy warunki w nich zawarte i nie wnosimy Zadnych zashzeZefi.

(miejscowoit, data

)

(podpis(-y), ew. pieczgt imienna, osoby/os6b
upow a2nionej (yc h) do repre zentow ania Wykonawcy)
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