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miejscowość, data
Wykonawca:
nazwa firmy:
adres:
NIP:
Zamawiający:
Zbąszyńskie Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji
ul. Mostowa 10A
64-360 Zbąszyń
OFERTA CENOWA
W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania materiałów promocyjnych
i reklamowych, oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego,
za następującą cenę:
Lp. Nazwa artykułu

1.

2.

Ilość

Zmiana grafiki na banerze reklamowym przy ul.
Senatorskiej o wymiarach 3 x 0,5m. Baner
umiejscowiony jest nad drogą pomiędzy dwoma
budynkami na wysokości drugiego piętra. Projekt i
wydruk baneru wraz z ponownym montażem należy
wykonać, na żądanie zamawiającego, w ciągu 24
godzin od zgłoszenia zmiany. Sposób oklejenia:
folia banerowa, odporna na warunki atmosferyczne,
opracowanie graficzne po stronie wykonawcy.
baner reklamowy o wymiarach 2,5m. x 1m. z
oczkowaniem co 0,5m. Wykonanie z materiału
Plastex 510 Frontlit o gramaturze 510g/ m2, o
splocie 1000/1000. Nadruk wielkoformatowy,
metodą Eco Solvens. Opracowanie graficzne po
stronie Wykonawcy.

16

30

3.

Tabliczki na puchary wymiar śr.30x70mm.

50 szt.

4.

Wklejki na medale śr. 50 mm.

100 szt.

5.

Pieczątki

10 szt.

6.

Naklejki reklamowe – materiał odporny na warunki
atmosferyczne wymiar śr. 70x40cm.
Materiały promocyjne na płycie PCV 80x40cm z
nadrukiem/czeki/. Opracowanie graficzne po stronie
Wykonawcy.

20 szt.

Tabliczki reklamowe PCV 1m2 z nadrukiem,
opracowanie graficzne po stronie Wykonawcy.

40 szt.

7.

8.

Łącznie cena:

40 szt.

-

Cena

Cena

Łącznie

jednostkowa

jednostkowa

Cena

netto

brutto

brutto

Oświadczam że:
1. Dostawa stanowiąca przedmiot zapytania ofertowego będzie realizowana sukcesywnie
w terminie styczeń – grudzień 2019 r.
2. Akceptuję warunki płatności zawarte w zapytaniu ofertowym.
3. Akceptuję warunki terminów dostawy i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
4. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Określone w zapytaniu ofertowym wymogi co do przedmiotu zamówienia są przeze
mnie spełnione i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Posiadam stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie przedmiotu zamówienia, co
pozwoli na terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj.
przez okres 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym …………………………………… ,
tel kontaktowy ……………………….

………………………………………….
data i czytelny podpis wykonawcy

