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Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego Realizowanego w ramach projektu pn.: „Kompleksowa kampania informacyjno-

edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika”” 
w ramach działania 5.2. oś priorytetowa V Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
(data) 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa Wykonawcy:  ………………………………………................................................................................................... 

Adres wykonawcy:    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. .......................         fax. ...............................     e-mail ....................................................................................... 

NIP ……………………………..…………………………………………. Regon ………………………………………………………………………………. 

Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe Realizowane w ramach projektu pn.: „Kompleksowa 
kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami 
pod nazwą „Eko-Logika” nr RPOP.05.02.00-16-0022/17-00 

w ramach działania 5.2 oś priorytetowa V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014 – 2020 gdzie przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania: 

1. Opracowanie projektu broszurki informacyjnej w zakresie obowiązujących w gminie 
zasad segregacji odpadów komunalnych oraz zakazu ich spalania, w tym szaty graficznej, 
w konsultacji z Zamawiającym, wykonanie, wydruk i dostawę do siedziby Zamawiającego. 

2. Opracowanie koncepcji, projektu graficznego broszurki instruktażowej (tekst i obrazki) 
w zakresie kompostowania odpadów zielonych, przygotowanie do druku, wydrukowanie 
i dostawa do siedziby Zamawiającego.  

 

przedkładamy następującą ofertę : 

 
1. CENA: 

 
 . Cena netto (za zadanie nr 1) ….…………………….…….zł,  

słownie złotych: 

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 
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 Cena brutto (za zadanie nr 1) ….…………………….…….zł, (w tym stawka VAT ……………………. %) 

słownie złotych: 

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

 . Cena netto (za zadanie nr 1) ….…………………….…….zł,  

słownie złotych: 

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

 . Cena brutto (za zadanie nr 2) ….…………………….…….zł, (w tym stawka VAT ……………… %) 

słownie złotych: 

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

 

2. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego 
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

Oświadczam/y, iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc 
od dnia upływu terminu składania ofert.  

Oświadczam/y, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do 
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w 
zapytaniu ofertowym (dział 3 zapytania ofertowego).  

 

 

 

 

............................................................. 
(pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub 

 osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)  


