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Q,lazwa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJdCY:

Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie

ul. Wolno6ci 4, 13-200 Dzialdowo

NIP:571-16-19-647

PRZEDMIOT ZAMOWTf,NIA:

Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa material6w promocyjnych - podkladek

pod myszkg z kalendarzem na rok 2019 dla Warmirisko-Mazurskiego Funduszu

,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie w celu promocji proiektu

,,Dofinansowanie funduszy porgczeniowych na Warmii i Mazurach" realizowanego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

(RPO WiM rr).

DANE WYKONAWCY:

Nazwa i adres Wykonawcy:

NIp..................... ............, REGON

Oferujg wykonanie calo5ci prac bgd4cych przedmiotem zam6wienia, zgodnie z wyrnaganiami

okre6lonymi w Zapytaniu ofertowym za ceng:

Nazrva
artvkulu

Szczeg6ly Ilo56 szt,

Podkladki
pod myszkg z
kalendarzem

format: 180 mm x 230 mm (+/- 20 mm), zaokr4glone naroZniki,

warstwa wierzchnia - uchylna przefroczysta folia o grubo5ci min. 0,3 mm,

miejsce na reklamg nie zaslaniajqce kalendarium (ok. l/3 powierzchni

podkladki) - druk CMYK 4/0 - projekt indywidualny opracowany przez

Wykonawcg na podstawie dostarczonych material6w pnez

Zamawiajqcego,

200 szj'.

Jffin*"r*r*u-rAZ.RsKr rr iNl)rlsz
"PORECZENIA I(REDYf O\\T"

Wi minil o-M.2 u r3tj aundu sz PoreczenidKr.dylnwe Sf.: o o w 02ialdowie
13:!UDzardor,o u rlcrioscrl lel 23ri975C52.ar 136975054
e-*a'i eeilllland|cF.recierL.+!err,1o{e .fo $vn o.rrc..nra r.r.dtl.*.,.J.
rriP5Tr'6 19647 Reqo.5l9536712 KRS0000:176i3 Kaolar rak,aco0 6 384 000 Prll

{/



o kalendarium - I kartka calorocrn" kul"ndu.iurn, d-k dGGG[*yEu-i]
czerwony, numeracja tygodni,

o wydruk min. 120 g kreda, druk CMyK 4/0

. sp6d - pianka o gruboSci min. 1,5 mm.

WARTOSC NETTO: .......... .............2L
KWOTA PODATKU VAT: ,...............2L
WARTOSC BRUTTO: ......... .......,.....2t-
SLOWNIE BRUTTO: ............. ....,.....LL
z lerminem realizacji zam6wienia:

Termin realizacji zam6wienia oferowany przez wykonawca nareif okresrid wstawiaiac
znak X w tabeli. W przypadku, gdy Zadna z pozycji w tabeli nie zostanie przez
Wykonawcg zaznaczon^ (znak X), Zamawiajqcy przyjmuje, 2e termin realizacji
zam6wienia jest rriwny 2l dni, co jest rriwnoznac zne z przyznaniem 0 pkt. dla tego
kryterium.

2.

l. O5wiadczam(y), ze cena brutto podana w ofercie uwzglgdnia wszystkie koszty wykonania
zam6wienia.

OSwiadczam(-y), 2e zapoznaliiny sig z tre6ci4 zapytania ofertowego oraz wzorem umowy,
przyjmujemy warunki w nich zawarte i nie wnosimy Zad nych zastrzezeit.

(miejscowoit, data ) (podpis(-y), ew. pieczgt imienna, osoby/os\b
upoteaznionej Cyc h) do reprezentowania Wykonawcy)
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Termin realizacj i zam6wienia@
Termin realizacji

2l dni 0pkt.

Termin realizacji

15 - 20 dni 20 pkt.

Termin realizacji

do 14 dni 40 pkt.


