
„Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych” 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 
 

 

 

………..….……………. 
(miejscowość i data) 

 

                                 

 
PODHALAŃSKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 
KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 
ul. Tysiąclecia 35 A 
34 – 400 Nowy Targ 

OFERTA CENOWA 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa …………………………………………………………………………………… 

Siedziba …………………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………………………… 

Numer telefonu 0 (**) ……………………………………………………………….…………… 

Numer faksu 0 (**) ……………………………………………………………….…………… 

Numer REGON …………………………………………………………………………………… 

Numer NIP …………………………………………………………………………………… 

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „Wykonanie i dostawę materiałów 
informacyjnych i promocyjnych” dotyczących realizowanego Projektu „Rozbudowa i 

modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-

007/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z ww. zapytaniem, za kwotę w wysokości:  

……………………………………………… zł brutto, 

słownie ………………………………………………………………………………………..……… 

w tym podatek VAT ……. %, tj. ……………………………… zł 

……………………………………………… zł netto 

słownie …………………………………………………………………………….………………… 

 
 

                                 

 

 

 



„Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych” 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

Lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa 
netto [zł] 

Suma netto [zł] 

1 ulotki informacyjne 300 szt.    

2 notesy z nadrukiem 200 szt. 
  

3 długopisy z grawerem laserowym 
(metalowe/aluminiowe) 500 szt. 

  

4 
kubki z nadrukiem i 

opakowaniem jednostkowym 
szkło 

400 szt. 
  

5 
kubki z nadrukiem i 

opakowaniem jednostkowym 
ceramiczne 

400 szt. 
  

6 Składana torba ekologiczna na 
zakupy  200 szt. 

  

7 torby papierowe 200 szt.   

8 Drewniany parasol automatyczny 50 szt.   

9 płyty DVD z nadrukiem 100 szt.   

10 Zestawy kredek 500 szt.   

11 krówki (cukierki) 20 kg   

12 Elastyczna linijka 500 szt   

13 Ołówek z zabawną główką 500 szt   

14 breloki latarki 100 szt   

15 Układanki “Albany” 100 szt   

16 
Sportowa torba z możliwością 
użycia jako plecak lub torba na 

ramię.  
200 szt 

  

17 Teczki tekturowe na gumkę 100 szt   

18 Domino dla dzieci 100 szt   

   RAZEM  

2. Oświadczamy, że:  

2.1 Zamówienie wykonamy w określonych poniżej terminach: 
a) Wykonanie materiałów wskazanych w punkcie 1 OPZ, wiersz nr 1, w terminie 

do 10 grudnia 2015 r. 
b) Wykonanie materiałów wskazanych w punkcie 1, pozostałe, w terminie do 16 

listopada 2015r. 

2.2 Akceptujemy załączony wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku uznania oferty za 
najkorzystniejszą do zawarcia jej w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego 
 

 

 

…......................................... 
Podpis i/lub pieczątka Wykonawcy 


