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Załącznik Nr 1 do  Zaproszenia Nr 43/2017 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy: 
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….................................................................................................. 
   
Siedziba:……………………………………………………………….............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Numer telefonu:   ................................................   
Numer REGON:   ................................................ 
Numer NIP:    ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Gmina Bałtów 
Bałtów 32 
27-423 Bałtów 
 
Zobowiązania wykonawcy: 
Nawiązując do Zaproszenia Nr 43/2017 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 Euro na: Zakup wraz z dostawą 

materiałów promocyjnych projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”. 
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Oferuję/ oferujemy:  wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zaproszenia do złożenia oferty za cenę (cenowa oferta musi uwzględniać 
wszystkie koszty po stronie Oferenta): 
 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary 

Liczba 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT Cena brutto 

Materiały piśmiennicze 

1. Smycz 20 mm szerokości, dwustronne, z 
karabińczykiem w kolorze z logiem. 

sztuka 300 
    

2. Filiżanka z podstawką o kwadratowej podstawie 
wykonany z porcelany, zapakowana w kartonik w 
kolorze białym z logiem. 

sztuka 100 
    

3. Długopis reklamowy z logiem w kolorze; kolor 
wkładu: niebieski, mechanizm: wciskany, 
znakowanie: grawer laserowy, kolor grawerowania: 
Srebrzysto- biały. Typu Cosmo lub inny równoważny 
 

sztuka 1500 

    

4. Magnes na lodówkę z notesem. Wielkość: 
- plecki 70x175 mm (pełny jednostronny zadruk). 
Nadruk ze zdjęciem i logami 
 

sztuka 500 

    

5. Kalendarz trójdzielny na 2018 r. Format : - całość ok. 
31 x 71 cm, - główka kalendarza: ok. 23 x 31 cm., ze 
zdjęciami i logami. Układ 3 msc na 1 stronie, miesiąc 
przeszyły, obecny i przyszły. Papier offset 70g/m2  ; 
Druk: szaro-bordowy; Kalendarium: PL, EN, DE, RUS, 
imieniny i święta, numeracja tygodni. Część 
informacyjna na środkowym kalendarium znajduje 
się okienko wskazujące aktualną datę.  

sztuka 200 

    

6. Koszulki dziecięce –rozmiarach: 
- 122 – 5 szt. 

Sztuka 41 
    



 3 

- 116 – 6 szt. 
- 110 – 10 szt. 
- 104 – 17 szt. 
- 98 – 3 szt. 
Kolor: błękitny, materiał: 100% bawełny 
wysokogatunkowej czesanej, min. 180  g/m2, okrągłe 
wycięcie pod szyją, podwójny szef przy rękawach i u 
dołu koszulki. 

7. Czapeczka: 
- rozmiar odpowiedni dla dzieci w wieku 3 – 5 lat; - 
190 g/m2, kolor: błękitny, 100 %bawełna, 5 
panelowa z daszkiem, wzmocniony przód, 
wywietrzniki, regulowane zapięcie na rzep. 

Sztuka 41 

    

8. Opaska odblaskowa samozaciskowa, długość 40 cm, 
szerokość 3 cm. w kolorze żółtym z logiem. 

Sztuka 100 
    

9. Kalendarz książkowy dzienny na 2018 r. Specyfikacja 

ogólna kalendarzy książkowych 
- blok kalendarza 
druk szaro - bordowy; 
roczne kalendarium na dole strony; 
segment dodatkowy / informacyjny: dane personalne, 
skrócone kalendarium roku bieżącego, poprzedniego i 
następnego, święta międzynarodowe, planer 2018, 
planer 
2019 (I kwartał lub więcej), kalendarz wieczny, święta 
ruchome w kilku następnych latach,  
rocznice ślubów, telefoniczne numery kierunkowe w 
UE, 
dopuszczalne prędkości w Europie, podstawowe 
dane krajów 
UE, informacje techniczne (jednostki miar, 
przeliczniki, 
formaty papieru itp.), odległości pomiędzy wybranymi 
miastami w Polsce i w Europie, system kodów 
EAN, część teleadresowa itp.; 
wkładka z mapami w wybranych modelach (8 stron): 

sztuka 120 
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Strefy 
czasowe, Świat polityczny, Europa polityczna, Europa 
fizyczna, Polska administracyjno-samochodowa, 
Polska z 
podstawowymi informacjami o poszczególnych 
województwach; 
- oprawa termoprzebarwialna typu : VIVELLA 
skóropodobna, półmatowa, miękka i aksamitna; pod 
tłoczenie 
suche oraz folią metalizowaną, nadruk reklamowy 
tampondrukiem, sitodrukiem, grawerowanie laserowe; 
imitacja maszynowego przeszycia oprawy; 
tłoczenie roku 2017 na grzbiecie (oprócz modelu 
11T); 
grzbiet zaokrąglony; 
. 
Specyfikacja szczegółowa 
format bloku: 14,5 x 20,5 cm; 336 stron; 
układ dzienny; druk szaro-bordowy na papierze 
kremowym; 
registry drukowane; 
kalendarium: PL, EN, DE, FR, RU; 
papier: kalendarium – kremowy 70 g/m²; wkładka z 
mapami: kreda 
130 g; 
perforacja narożna; 
oprawa: szyta i klejona; wstążka w kolorze szarym; 
kapitałka w 
kolorze kremowym; 
bez stopki wydawniczej; na tylnej wyklejce mapa 
administracyjna Polski z kodem paskowym; 
waga 1 egz.:  ok. 490 g; 
tłoczenie aktualnego roku na grzbiecie wraz z logami 

 

10. Kalendarz biurowy na 2018. Parametry: format 

kalendarza – ok. 29,5 x 13 cm; 
kalendarz stojący poziomy z odwracanymi kartami; 
kalendarium: 28 kart; 1 tydzień na stronie; bieżąca 

sztuka 150 
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numeracja dni i 
tygodni; imieniny; pola na notatki; fazy Księżyca; 
znaki zodiaku; święta 
państwowe i kościelne oraz dni świąteczne pracujące; 
skrócone 
kalendarium 3-miesięczne; 
dwa warianty okładki barwnej; 
blok kalendarium: 95 x 295 mm; 
papier: środek – offset 80 g/m², okładka – kreda błysk 
150 g/m², stojak – 
karton 325 g/m²; 
druk: środek – dwustronny, dwukolorowy; okładka – 
jednostronny, 
barwny + lakier offsetowy; 
stojak o profilu trójkątnym; biała oprawa spiralowa 
grzbietu 
(umożliwiająca swobodny obrót kartek); 
pod nadruk reklamowy: dwa pola (2 x półrocze) – 
29,5 x 3 cm;  

 

Razem    

 

  

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
Osoba/ osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna/e za wykonanie zobowiązań  
 
umowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………     …………………………..         ……………………… 
 tel. kontaktowy        e-mail          faks 

 
 
Termin płatności: ………………………dni (słownie………………………………………) 
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Oświadczenie dotyczące postanowień przedmiotowego Zaproszenia: 
1. Zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. 
3. Posiadam/y niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się z warunkami zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 
6. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od złożenia niniejszej oferty. 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych  
w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 
 
Kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
(upoważnioną) do reprezentowania Wykonawcy. 

 
 
 

............................................................. 
(data i czytelny podpis Oferenta) 

 


