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Załącznik Nr 1 do Instrukcji 

OFERTA 

Przedmiot oferty : 

Zakup wraz z dostawą i wniesieniem kalendarzy na 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Raciborzu  
Zamawiający : 
Ośrodek Pomocy Społecznej 47-400 Racibórz, ul. Sienkiewicza 1 tel. 032 4152650,  fax 032 
4190642  
 Wykonawca : (miejsce na wskazanie danych Wykonawcy)  

………………………………………………………………………………………………….                          

……….................................................................................................................................... 

 Tel......................................................fax........................................................ 

 REGON  ...............................................NIP ......................................................... 

www. ....................................................e-mail :.................................................... 

Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę : ………………….. zł brutto  
w tym podatek ……….. VAT ….. % (cena  brutto słownie): 
………….....…………………………………...…………….................………………… 
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Wycena kalendarzy – tabela :  

Rodzaj kalendarza Ilość 
sztuk 

Cena brutto za 
sztukę 

Razem brutto (ilość 
sztuk x cena 
jednostkowa brutto) 

Jednoplanszowy  format B1 ( wzór 
pejzaż)  

22   

Trójdzielny  
Wymiary:~300mmx700mm, okienko 
wskazujące datę, płaska główka, Rodzaj 
zawieszenia: dziurka (wzór pejzaż) 

40   

Pionowy (biurkowy)  
Układ tygodniowy, miejsce na notatki, na 
spirali 
Wymiary: ~125mmx197mm 

8 
 
 

  

Poziomy (biurkowy), układ tygodniowy, 
miejsce na notatki, na spirali 
Wymiary: ~295mmx155mm 

18   

Biuwar z listwą format A2 ilość plansz: 52  
Karton na spodzie , 

9   

Biuwar bez listwy ilość plansz: 52  karton 
na spodzie, klejony dołem 

10   

Książkowy format A5 twarda okładka 
układ dzienny, 1 dzień = 1 strona,  
Wymiary: ~145 mmx200 mm   
Zakładka tasiemka, kartki szyte.  
Kolory: grantowy, czarny, brązowy, szary 

7   

Książkowy notesowy format A5 miękka 
okładka układ tygodniowy, tydzień na 
dwóch stronach ,  Wymiary:~145 
mmx200mm  
Zakładka tasiemka, kartki szyte. Kolory: 
grantowy, czarny, brązowy, szary 

18   

Razem x x  

1. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie: do 29.11.2019   

2. Akceptujemy formę i termin płatności określony w § 5 ust.2 wzoru umowy  tj. 

Wynagrodzenie umowne będzie płatne w terminie do 7 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Oświadczam , że całość prac Firma wykona osobiście bez podwykonawców.  

4. Osoba do kontaktów z Zamawiającym: Imię i nazwisko: 

……………………………………………........................................... 

Telefon………………..............…….. fax…………………………….………… 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas okres 30 dni .  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną „RODO”. 
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7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. (* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje 

danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 

art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia  przez jego wykreślenie). 

8. Oświadczamy, że zawarty w Instrukcji dla oferentów wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z określonymi 

w Instrukcji dla Oferentów wymaganiami i warunkami.  

10. Niniejszą ofertę składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:  (wymienić wszystkie wymagane dokumenty) 

1. ………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………. 

 

Upełnomocnieni przedstawiciele 

Wykonawcy  

Data................................................., ....................................................... 

(podpis, pieczęć) 


