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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego nr 03/2018/FAMI/WWM   z dnia 18.05.2018 r. – Formularz Ofertowy 

……………………., dnia ……………….roku 

(miejscowość)    (dnia) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Zamawiającego 

Caritas Polska 

ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa 

e-mail: kgugala@caritas.org.pl 

tel.: 22 334 85 45 

Dane Wykonawcy 

Nazwa:  ....................................................................................................  

Adres:  ......................................................................................................  

NIP:  ...........................................................................................................  

E-mail: .........................................., tel.:  ................................................  

 

I. Nazwa i nr zamówienia: realizację usług druku. Zamówienie zostało podzielona na  4 części: 

Część 1: Druk plakatu i ulotki  

Część 2: Przygotowania i wydruk dwóch roll-upów 

Część 3: Przygotowanie tablicy informacyjnej oraz tabliczki na drzwi oraz banera 

Część 4: Przygotowanie  zestawu materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis, identyfikator, torba)  

nr zamówienia 03/2018/FAMI/WWM  z dnia 18.05.2018 

II. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia: 

1. Termin realizacji zamówienia:  zgodnie z ofertą złożoną  

2. Usługa dotyczy wykonania projektów usług druku o parametrach w części IV zapytania 

ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu nr 03/2018/FAMI/WWM   z dnia 18.05.2018 r. 

III. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

przedstawione w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu. 

mailto:kgugala@caritas.org.pl
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IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

1. dla części 1 –Druk plakatów i ulotek * 

…………………………..……….…. zł (słownie: …………….……………………….…………….) netto (bez podatku VAT) 

…………………………..……….…. zł (słownie: ……………………….………………………….)  brutto (z  podatkiem VAT) 

NA POWYŻSZĄ KWOTĘ SKŁADAJĄ SIĘ: 

Druk plakatów: 

………………………………….……..……. zł netto (bez podatku VAT) 

………………………..…………...…..…… zł  brutto (z  podatkiem VAT) 

Druk ulotek: 

………………………………….……..……. zł netto (bez podatku VAT) 

………………………..…………...…..…… zł  brutto (z  podatkiem VAT) 

Oferuję wykonanie usługi w terminie: 

 od 8 do14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy* 

 do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy*. 
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2. dla części 2 – Przygotowania i wydruk dwóch roll-upów  *  

…………………………..……….…. zł (słownie: …………….……………………….…………….) netto (bez podatku VAT) 

…………………………..……….…. zł (słownie: ……………………….………………………….)  brutto (z  podatkiem VAT) 

Oferuję wykonanie usługi w terminie: 

 od 8 do14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy* 

 do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy*. 
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3. dla części 3 – Przygotowanie tablicy informacyjnej oraz tabliczki na drzwi oraz banera * 

 …………………………..……….…. zł (słownie: …………….……………………….…………….) netto (bez podatku VAT) 

…………………………..……….…. zł (słownie: ……………………….………………………….)  brutto (z  podatkiem VAT) 

Oferuję wykonanie usługi w terminie: 

 od 8 do14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy* 

 do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy*. 

*N
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4. dla części 4 – Przygotowanie  zestawu materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis, 

identyfikator, torba) * 

…………………………..……….…. zł (słownie: …………….……………………….…………….) netto (bez podatku VAT) 

…………………………..……….…. zł (słownie: ……………………….………………………….)  brutto (z  podatkiem VAT) 

Oferuję wykonanie usługi w terminie: 

 od 8 do14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy* 

 do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy*. 
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V. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Caritas Polska w celu 

monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922). 

VI. Wykonawca oświadcza, że: 

a) spełnia warunku udziału w postępowaniu w postaci posiadania wiedzy i doświadczenia 

niezbędnych do należytego wykonania zamówienia oraz dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

b) nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym oraz osobami uczestniczącymi 

w prowadzeniu postępowania lub osobami mogące wpłynąć na wynik postępowania. 

VII. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są: 

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji 

działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert oraz pełnomocnictwo 

do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 

złożonych wraz z ofertą (jeśli dotyczy). 

  
 …………………………………………………………. 

Data i  podpis osoby uprawnionej 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000922

