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FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie dostawy / usługi* o wartości netto poniżej 30 000 €. 

 

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA 

ul. 3 MAJA 9, 35-030 RZESZÓW 

 

 

Sprawę prowadzi: Paulina Koń,  tel./faks 17 8532445, e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Druk katalogu „W drodze do niepodległości”. 

 

II. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY: 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

                                                                                                                                                                     

 (pieczęć Wykonawcy)  
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Katalog „W drodze do niepodległości” (posiadający numer ISBN), zgodnie z poniższą 

specyfikacją: 

- format: 225 x 230 mm (wysokość x szerokość), 

- środek: 56 stron, zadruk na papierze ekologicznym o gramaturze 90 g, zadruk w kolorze 4+4 

(cmyk),  

-środek: 5  arkuszy zadrukowanych  na kalce typu golder star extra white 110 g, zadruk  w 

jednym kolorze 1+0, kartki losowo włożone w arkusze wydrukowane na papierze 

ekologicznym, 

- okładka: zadruk  na papierze pro vantage  kraftliner 250 g;  zadruk: technika offsetowa 

zadruk w jednym kolorze 1+0 i  techniką sitodruku – 2 kolory pantonowe, dodatkowo 

folia  soft touch i lakier wypukły na wybranych elementach, 

- oprawa miękka klejona – PUR. 

 

Według: 

1) Projekt graficzny katalogu, skład i łamanie – Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa. 

2) Przygotowanie do druku, druk i oprawa – drukarnia.  
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Nakład: 500 egz. 

Cenę netto: ……………………..zł 

Podatek VAT: ………………….zł 

Cenę brutto: ………………...…..zł 

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………… zł 

 

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym. 

 

Nakład: 700 egz.  

Cenę netto: ……………………..zł 

Podatek VAT: ………………….zł 

Cenę brutto: ………………...…..zł 

Słownie brutto: ……………………………………..………………………………………… zł 

 

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym. 

 

Nakład: 1000 egz.  

Cenę netto: ……………………..zł 

Podatek VAT: ………………….zł 

Cenę brutto: ………………...…..zł 

Słownie brutto: ……………………………………………………..………………………… zł 

 

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym. 

 

2. Deklaruję ponadto: 

a) czas wykonania zamówienia:…………………(ilość dni od momentu dostarczenia materiałów 

do druku w wersji elektronicznej), 

b) forma dostawy: dostarczenie nakładu do siedziby Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, 

c) warunki płatności: przelew 14 dni od przekazania nakładu, 

d) okres gwarancji - nie dotyczy. 

 

3. Oświadczam, że: 

 zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,  

 w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 

specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, pocztą elektroniczną) na 

Formularzu Oferty do dnia 26.09.2018 r. (środa) do godz. 17.00. 
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5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1. ................................................................... 

2. ................................................................... 

3. ................................................................... 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

................................dn. ............................                           ........................................................... 
podpis(y)  i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

  

 

      

 

 

 

 

 
                                                                    (pieczęć Wykonawcy)  


