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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr GAPR- KETGATE/2583/17/W  z dnia 08.11.2017r. 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
   
I. ZAMAWIAJĄCY 
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice 
NIP: 631-22-03-756 
 
 
II. OFERENT 
Pełna nazwa oferenta:   ………………………………………………………………………………….. 
Adres lub siedziba oferenta:  ………………………………………………………………………………….. 
Nr telefonu:    …………………………………………………………………………………..  
NIP:     …………………………………………………………………………………..  
Osoba kontaktowa:   ………………………………………………………………………………….. 
 
 
III. WYCENA ZAMÓWIENIA 

W związku z realizacją projektu CE 1188 KETGATE - Central European SME Gateway to Key-
enabling Technology Infrastructures - Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem, 
współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe składamy ofertę na materiały 
promocyjne (plakaty, rollupy, notatniki oraz ołówki) i dostarczenie pod wskazane adresy wg 
poniższej specyfikacji: 

Specyfikacja techniczna Nakład  

 

Wartość 
netto 

VAT 
Wartość 
brutto 

1. Plakaty 
 format A2 (420mm x 594mm), 
 wydruk na papierze: kreda 130g, błysk, 
 zadruk: 4/0 
 opracowanie graficzne plakatów w 7 

wersjach językowych na podstawie 
dostarczonych materiałów przez 
Zamawiającego (w języku polskim, włoskim, 
czeskim, chorwackim, węgierskim, 
słoweńskim i niemieckim), 

 przekazanie Zamawiającemu plików 
przygotowanych do druku. 

50 sztuk    

2. Rollupy z kasetami 
 format planszy graficznej: szerokość 85 cm x 

9 sztuk    
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wysokość 200 cm, 
 wydruk na materiale : fronthlit 510 g, 
 zadruk : 4/0, 
 konstrukcja aluminiowa, 
 kaseta typu łezka- bez nóżek z możliwością 

regulacji pion – poziom, po bokach srebrne 
osłony,  

 opakowanie: torba transportowa rozpinana na 
całej długości, 

 opracowanie  planszy graficznej w 8 
wersjach językowych na podstawie 
dostarczonych materiałów przez 
Zamawiającego (w języku polskim, włoskim, 
czeskim, chorwackim, węgierskim, 
słoweńskim, angielskim i niemieckim),  

 gwarancja na kasetę min. 12 miesięcy, 
 przekazanie Zamawiającemu plików 

przygotowanych do zadruku. 
3. Notatniki 

 format A5, 
 spirala metalowa po dłuższym boku – kolor 

czarny, 
 projekt graficzny okładki i wnętrza notesu, na 

podstawie materiałów dostarczonych przez 
Zamawiającego. 

 Okładka przód i tył: 
 4 strony, 
 materiał: karton ok. 300g, jednostronnie 

powlekany, 
 kolorystyka: strony zewnętrzne pełny kolor, 

strony wewnętrzne bez zadruku, 
 uszlachetnienie: folia matowa, na 

zewnętrznych stronach w 100%, 
 bigowanie 
 Wnętrze kołonotatnika: 
 liczba kartek: 80 (identyczny nadruk na 

wszystkich stronach) 
 gramatura kartek 80g., offset, 
 kolorystyka: białe + dwustronny nadruk (pełny 

kolor). 

1600 sztuk    

4. Ołówki 
 typ: HB, zakończone gumką, 
 kolorystyka: biała, 
 nadruk logo: jednostronnie, na podstawie 

materiałów dostarczonych przez 
Zamawiającego. 

1600 sztuk    
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Wysyłka materiałów na adresy wskazane w 
załączniku nr 3 

8 lokalizacji    

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym  

nr GAPR-KETGATE/_______  / 17/ W.                                   
2. Oświadczamy, że oferowana usługa spełnia wymogi określone w specyfikacji wskazanej w 

ww. zapytaniu ofertowym. 
3. Oświadczamy, że posiadamy możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji zamówienia.  
4. Oświadczamy, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty stawiane przez 

Zamawiającego, w tym koszty dostarczenia kompletu materiałów zgodnie z załącznikiem 
3 do zapytania. 

5. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z 
prawdą. 

6. Zobowiązujemy się do realizacji usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 
zapytaniu ofertowym pod rygorem odstąpienia od zamówienia i naliczenia kary umownej. 

7. Oświadczamy, iż akceptujemy warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym i 
jednocześnie zobowiązujemy się do uiszczenia kary umownej w wysokości  1 000,00 zł w 
razie niewywiązania się z przedstawionej przez nas oferty.  

 
 

…………………………………………     ………………………………………… 
Miejscowość, data     Podpis, pieczęć firmowa  

  
 
 
 
 
 
 
  


