
 
 

Model wsparcia realizowany w ramach grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe 
możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

                        Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku z 08.02.2021r. 

 

 

……………………………………..                             …….…………….. dnia …………… 

                (pieczęć Oferenta) 

 

 

Odpowiedź na rozeznanie rynku z 08.02.2021r. 

dotyczące wyboru wykonawcy usługi opracowania koncepcji, zaprojektowania i wykonania 

następujących materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach  projektu  „Przyjazne technologie  

w przyjaznym środowisku. Wsparcie edukacyjne dla osób w wieku 50+” realizowanego w ramach 

grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 

a) Broszura informacyjna – 12 stron, kolor 4x4, format A5(lub zbliżony) na papierze 

kredowym 90 mg błysk w nakładzie 500 szt.; 

b) Plakat rekrutacyjny – kolor 4x4, format A2 (lub zbliżony) na papierze kredowym 120 

błysk w nakładzie 300 szt.; 

             oraz dedykowanych dla uczestników projektu materiałów biurowych:  

c) Długopis z nadrukiem – 100 szt.; 

d) Segregator z nadrukiem (grubość do 45 mm, 4 ringi) – 100 szt.; 

e) Notatnik do segregatora (wkład – format A4, papier w kratkę, 100 stron) – 100 szt. 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) posiadam kompetencje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia; 

2) posiadam własne zaplecze techniczne pozwalające na samodzielne wykonanie zamówienia;  

3) zrealizuję przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do ......................r;  

4) zrealizuję usługę w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

5) oferuję wykonanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wg następującej 

kalkulacji: 

Broszura informacyjna – 12 stron, kolor 4x4, format A5(lub zbliżony) na papierze kredowym 

90 mg błysk w nakładzie 500 szt. - ……….. zł brutto(słownie:………………………………); 

Plakat rekrutacyjny – kolor 4x4, format A2 (lub zbliżony) na papierze kredowym 120 błysk w 

nakładzie 300 szt. - ……….. zł brutto (słownie:………………………………… ); 

Długopis z nadrukiem – 100 szt. - ……….. zł brutto (słownie:……………………………… ); 

Segregator z nadrukiem (grubość do 45 mm, 4 ringi) – 100 szt. - ……….. zł brutto 

(słownie:………………………………… ); 

Notatnik do segregatora (wkład – format A4, papier w kratkę, 100 stron) – 100 szt. - ……….. 

zł brutto (słownie:………………………………… ); 

6) cena wskazana w pkt. 1 jest ceną brutto i uwzględniają wszystkie koszty wykonania 

zamówienia (w tym podatek VAT); 

7) zapoznałem się z treścią rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

opisane w nim warunki do realizacji; 

8) w przypadku przyznania zamówienia do realizacji będę realizował go zgodnie z zapisami  

w rozeznaniu; 

9) jestem związany niniejszą ofertą przez ............ dni, od daty złożenia; 

 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym:  

1. ............................................................ tel. / fax / e-mail: 

................................................................................  

                                                                             (data i czytelny podpis Oferenta) 


