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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: pkon@gf.erzeszow.pl 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

Druk albumu „Nagrody dla Rzeszowa – sukcesy miasta i jego prezydenta w konkursach, 

rankingach i sondażach”. 

 

 

II. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY: 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

                                                                                                                                                                     

 (pieczęć Wykonawcy)  
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Album (posiadający numer ISBN), zgodnie z poniższą specyfikacją: 

- format: 300 mm x 240 mm, 

- ilość stron: 152 + okładka, 

- środek: kreda 150 g/m
2
 gloss, zadruk 4+4+lakier offsetowy, 

- oprawa: twarda, szyta nićmi,  tektura 2,5 mm, oklejka 4+0 (CMYK), folia matowa + lakier UV, 

- druk offsetowy,  

- nakład: 1030 egz. 

 

Według: 

1) Projekt graficzny katalogu dostarczy Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa 5.08.2019 r., 

2) Przygotowanie do druku, druk i oprawa, dostawa na wskazany adres – drukarnia.  

 

Nakład: 1030 egz. 

Cenę netto: ………..……………..zł 

Podatek VAT: ………..………….zł 

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

 

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym. 

 

 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: 19.08.2019 r. 

b) wykonanie 1 szt. wydruku próbnego do 13.08.2019 r., 

c) forma dostawy: dostarczenie nakładu na wskazany przez Galerię Fotografii adres, na terenie 

Rzeszowa, 

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

e) okres gwarancji - nie dotyczy. 

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 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 31.07.2019 r., do godz. 14.00. 

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)  


