
 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

ROPS.IV.POKL.3321- 14/2012 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Świadczenie usług poligraficznych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 

Białymstoku. 

          …………………… dnia ………………….. r. 

nazwa (firma) Wykonawcy 

....................................................................................................................................................... 

adres Wykonawcy .................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

nr NIP ......................................................... nr REGON ............................................................. 

nazwa banku ................................................................................................................................ 

nr konta bankowego..................................................................................................................... 

nr tel. ......................................................... nr fax.  ..................................................................... 

adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………….... 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków  

Zamówienia za cenę: - brutto.................................................. PLN, słownie……....................... 

...................................................................................................................................................... 

- w tym podatek VAT............................................. słownie …………………………………… 

………………. …………………………………………………………………………………. 

- netto …………………………………PLN, słownie ………………………………………... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I CENA OFERTY 

22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki 

39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne 

22462000-6 Materiały reklamowe 

 

Lp. Nazwa Specyfikacja 

Nakład 

 

Zawartość 

Wartość 

netto 
VAT 

[%] 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Teczka z gumką  

 Zgodnie ze wzorem  

 Papier: karton 300g 

 Zadruk: 4+0 (kolor 

jednostronnie) 

 Wykończenie: folia 

błysk 

 Nakład: 1 wzór 

(dostarczony w pliku 

CDR) 

1000 

szt. 
1 wzór 

   

2. Notatnik w kratkę 

 Format A4 

 Ilość kartek w bloku: 25 

 Zadruk: jednostronny – 

czarny 1+-0 

 Wykończenie: klejone 

po krótkim boku 

1000 

szt. 
1 wzór 

   

3. Długopis 

 Długopis metalowy 

COSMO lub 

równoważny 

 Różnej kolory korpusu 

 Niebieski wkład, o 

terminie ważności nie 

krótszym niż 1 rok od 

dnia dostawy 

 Znakowanie grawerem 

laserowym po obu 

stronach korpusu 

1000 

szt. 
1 wzór 

   

4. 

Publikacja: „Programy 

Aktywności Lokalnej – 

skala ich wdrażania na 

terenie województwa 

podlaskiego” 

 Format B5 (165-235 mm) 

 oprawa klejona, 

 okładka – karton 250g/m2 , 

jednostronnie powlekany, 

folia błyszcząca, kolor 

(4+0), 

 druk środka: 

- papier offsetowy 80g/m2, 

(w tym: pełen kolor ok. 11 

stron, kolor czarno-biały 

ok. 57 stron;  

 ilość wykresów - 19 szt., 

 ilość tabel - 4 szt., 

 materiał zostanie 

dostarczony w pliku PDF 

do druku 

Zamawiający posiada własny 

nr ISBN dla tej pozycji 

100 szt. 

1 wzór 

 ilość stron – 

ok. 68, 

 ilość 

znaków ze 

spacjami – 

ok. 160 

339, 

 

   



  

5. 

Publikacja: „Aktywna 

integracja jako 

narzędzie w pomocy 

społecznej” 

 Format B5 (165-235 mm) 

 oprawa klejona, 

 okładka – karton 250g/m2 , 

jednostronnie powlekany, 

folia błyszcząca, kolor 

(4+0), 

 druk środka: 

- papier offsetowy 80g/m2, 

(w tym: pełen kolor ok. 8 

stron, kolor czarno-biały 

ok. 60 stron;  

 ilość wykresów - 8 szt., 

 ilość tabel - 27 szt., 

 materiał zostanie 

dostarczony w pliku PDF 

do druku 

Zamawiający posiada własny 

nr ISBN dla tej pozycji 

100 szt 

 

 

1 wzór 

 ilość stron –

ok. 68, 

 ilość 

znaków ze 

spacjami – 

ok. 193 

516, 

 

   

 

Wykrojnik teczki z gumką 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.  

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / powierzyć *) podwykonawcy. 

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. 

6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera *) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 

takie zawarte są w następujących dokumentach:   

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………. 

podpis osoby/osób upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 


