
Załącznik nr 1
do zapytania znak : BSCK – OA. 230.09.2015 

z dnia 05.02.2015 r. 

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ  OFERTOWY

 
                                                          Buskie Samorządowe Centrum Kultury

                     al. Mickiewicza 22
                      28-100 Busko-Zdrój

Ja (My), niżej podpisany(ni)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....

działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

(adres siedziby wykonawcy)

NIP: ………………………………    REGON: ………………………………....................................

Tel.: …………………………........    Fax.: ……………………….......................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego na wydruk: ….............................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na warunkach określonych 
w  zaproszeniu  ofertowym  za  cenę  brutto  (kwota  Razem z  kol.  7  tab.)
...................................................................................................................................................złotych  
(słownie  złotych:  ……………………….........................................................................................)  
w  tym   podatek  VAT …………..… % tj. …………............................. złotych  słownie  złotych:
…………...............................................................................................................................................)
wyliczoną  w  poniższy  sposób :

Lp. Rodzaj zamówienia Minimalne
zamówienie
jednorazowe
(jeden projekt)

Zamówienie
roczne
ogółem
(wszystkie
projekty)

Cena
jednostkowa
za szt.

Wartość
netto

Wartość
brutto

1 2 3 4 5 6 7

I Plakaty

1. Format A 2, papier 120 g/m2
kreda błysk, druk 4+0,

15 szt. 30 szt. 

2. Format A 3, papier 120 g/m2
kreda błysk, druk 4+0,

80 szt. 160 szt. 



3. Format A 3, papier 120 g/m2
kreda błysk, druk 4+0,

35 szt. 720 szt.

4. Format A 3, papier 120 g/m2
kreda błysk, druk 4+0,

25 szt. 275 szt. 

5. Format A 3, papier 120 g/m2
kreda błysk, druk 4+0,

20 szt. 80 szt. 

6. Format B1, papier 150 g/m2 
kreda błysk, druk 4+0,

4 szt. 32 szt. 

7. Format B1, papier 150 g/m2 
kreda błysk, druk 4+0,

200 szt. 400 szt. 

8. Format B 2, papier 150 g/m2
kreda błysk, druk 4+0,

300 szt. 300 szt. 

II Zaproszenia

1. Format 2xDL, składane do 
DL, papier 250 g/m2 kreda 
błysk, druk dwustronny 4+1,

100 szt. 1500 szt. 

2. Format 2xDL, składane do 
DL, papier 250 g/m2 kreda 
błysk, druk dwustronny 4+1,

300 szt. 1500 szt. 

3. Format 2xDL, składane do 
DL, papier 250 g/m2 kreda 
błysk, druk dwustronny 4+1,

1500 szt. 1500 szt. 

4. Format A 5 składany do A 6, 
papier 200 g/m2 kreda błysk,
druk dwustronny 4+1

30 szt. 480 szt. 

5. Format A 6, papier 150 
g/m2, kreda błysk, druk 
dwustronny 4+4,

100 szt. 500 szt. 

III Bilety 

1. Format DL, papier 200 g/m2
kreda błysk, druk 
dwustronny 4+4,

120 szt. 360 szt.

2. Format DL, papier 200 g/m2
kreda błysk, druk 
dwustronny 4+4,

250 szt. 2000 szt.

3. Format 200 mmx50 mm, 
papier 150 g/m2 kreda błysk,
druk jednostronny 4+0,

250 szt. 2400 szt. 

IV Karnety

1. Format A 4 składane do A5, 
papier 250 g/m2 kreda błysk,
druk dwustronny 4+1

120 szt. 120 szt.

V Katalogi

1. Format 215 mmx215 mm, 
papier 200 g/ m2 kreda 
błysk, oprawa zeszytowa, 36
stron, okładka folia błysk, 
druk 4+4,

300 szt. 300 szt. 



2. Format 215 mmx215 mm, 
papier 200 g/ m2 kreda 
błysk, oprawa klejona, 70 
stron, okładka folia błysk, 
druk 4+4,

300 szt. 300 szt. 

3. Format A 5 papier 200 g/m2 
kreda mat, oprawa klejona, 
156 stron, okładka miękka 
250 g/m2 folia błysk, druk 
4+4,

500 szt. 500 szt. 

VI Mapy

1 Format A 3, papier 135 g/ 
m2 kreda mat, druk 4+4, 
klejone po 100 szt.

5000 szt. 5000 szt. 

2 Format B 2 składane do B6, 
papier 135 g/m2 kreda mat, 
druk 4+4

2000 szt. 2000 szt. 

VII Ulotki

1 Format A 5, papier 130 g/m2
kreda błysk, druk 4+4.

100 szt. 1000 szt. 

                                                                                                          RAZEM

2.Wynagrodzenie  za  wykonanie  zamówienia  jest  ceną  obejmującą  wszystkie  koszty,  łącznie  

z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

3.Oświadczamy, że posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz dysponujemy zasobami niezbędnymi  

do wykonania zamówienia. 

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy  się  z  warunkami  uczestnictwa  w zapytaniu ofertowym  

 i je akceptujemy.

5. Przedmiot zamówienia wykonamy i dostarczymy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania

projektu i  pisemnego zlecenia przy nakładzie do 100 szt. i 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

projektu i  pisemnego zlecenia przy nakładzie powyżej 100 szt. 

6. Dane osoby upoważnionej do kontaktów  z Zamawiającym:

.................................................................................... tel. …………………………..……..

…..........................................., dnia ...................... r.

...........................................................
                     (podpis wykonawcy)


