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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. 17 853 24 45, mail: pkon@gf.erzeszow.pl 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

1. Wydruk plansz wystawowych z fotografiami. 

2. Wydruk fotografii na papierze.  

3. Wydruk fotografii na piance PCV. 
 

 

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY: 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

                                                                                                                                                                       (pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                                                                  

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

Ad. 1 Wydruk plansz wystawowych z fotografiami, na usztywnionym podłożu, do 

prezentacji na zewnątrz w różnych warunkach atmosferycznych, według poniższej 

specyfikacji:  

- druk eko ośmiokolorowy pigmentami chromatycznymi na wysokorozdzielczej folii 

winylowej, kryty laminatem matowym UV na dibondzie, 

- format:101,5 x 141 cm. 

Jednorazowe zamówienie wynosi od 14 do 28 sztuk plansz. 

Plansze należy dostarczyć i zamontować na stelażu (własność Galerii Fotografii) w miejscu 

wskazanym przez Galerię Fotografii (ścisłe centrum Rzeszowa). 

Po ekspozycji plansze i stelaż należy zdemontować i dostarczyć do lokalu Galerii Fotografii.  

 

Oferowana cena jednostkowa brutto jednej planszy wynosi ………………….… (słownie 

………….…………..………………..……….złotych brutto). 

Oferowana cena brutto za montaż wystawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

wynosi ………………… (słownie ……………………………………..złotych brutto). 
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Oferowana cena brutto za demontaż wystawy wynosi.……………….…… (słownie 

…...………………………………………………….złotych brutto).  

 

Ad. 2 Wydruk fotografii na papierze według poniższej specyfikacji: 

- druk pigmentami chromatycznymi, 

- papier bezdrzewny 180 g, 

- format: 70 x 100 cm. 

Oferowana cena jednostkowa brutto druku jednej fotografii wynosi …………………….. 

(słownie…………………….…………………………..……….złotych brutto). 

 

Ad. 3 Wydruk fotografii na piance PCV według poniższej specyfikacji: 

- pianka PCV 4 mm, 

- folia winylowa z drukiem pigmentowym i laminatem UV, 

- ramka aluminiowa o szerokości 17 mm. 

 

Oferowana cena jednostkowa brutto druku jednej fotografii o formacie 50 x 70 cm wraz z 

ramką wynosi ……………..(słownie………….………….…………………………złotych 

brutto). 

 

Oferowana cena jednostkowa brutto druku jednej fotografii o formacie 70 x 100 cm wraz z 

ramką wynosi ………….……..(słownie………….………….…………………………….. 

złotych brutto). 

 

Oferowana cena jednostkowa brutto druku jednej fotografii o formacie 100 x 140 cm wraz z 

ramką wynosi …………….. (słownie………….………….……………………………… 

złotych brutto). 

 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………, 

b) forma dostawy: zgodnie z przedmiotem zamówienia, 

c) warunki płatności : przelew 14 dni od daty wykonania zamówienia, 

d) okres gwarancji............................................................., 

e) ......................................................................................, 
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3. Oświadczam, że: 

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

 w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w niniejszej 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 11.04.2019 r. (czwartek), do godz. 13.00. 

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)  


