
 

                                                                                                                 Mielec,dn.23.05.2011r. 
              
                                                        
 
                                                      Zapytanie ofertowe 
                                         dot. realizacji usługi drukarskiej 
 
 
                                                                          
              Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w związku z realizacja projektu 
systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” współfinansowanego                    
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zwraca się               
z prośbą   o przedstawienie ofert cenowych brutto następujących materiałów promocyjnych: 
 
1.Ulotki- 700 sztuk, format A4,full kolor, składane na trzy części (łamana  „Z”)                                
z wyszczególnieniem rodzaju papieru oraz kosztem opracowania graficznego. 
2.Plakaty-  50 sztuk w formacie A3,full kolor, z wyszczególnieniem rodzajów papieru wraz            
z opracowaniem graficznym. 
3.Wykonanie teczek – 150 sztuk w formacie A4 z nadrukiem logo: Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 
hasłem „Człowiek najlepsza inwestycja” udostępnionych na stronie internetowej 
WWW.pokl.wup-rzeszow.pl  w wersji kolorowej wraz z opracowaniem graficznym teczki. 
4.Naklejki – 3m.kw. w/wym. oznaczeń zawierających loga w wersji kolorowej o wymiarze 
14cm/3cm. 
 
                  Prosimy o przesłanie oferty cenowej do dnia 15 czerwca 2011r.do godz. 15.00              
na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec 
z napisem na kopercie „Promocja projektu”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2011r. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. W razie ewentualnych wątpliwości 
prosimy o kontaktowanie się z kierownikiem projektu pod nr  tel. 17 581-82-78 

 
 
                                                                                                       Dyrektor 
                                                                            
                                                                                           mgr inż. Zdzisław Czajka 
 

 
 
 
 
 
           
 
 
 
 



 

załącznik nr 1 
 

Formularz ofertowy 
 

Dane dotyczące wykonawcy  
Nazwa:  ................................................  
Siedziba:  ................................................  
Adres poczty elektronicznej:  ................................................  
Strona internetowa:   ................................................  
Numer telefonu:    ............................................... 
Numer faksu:     ..............................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
39-300 Mielec 
ul. Łukasiewicza  
 
 

Po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym składam swoją ofertę na usługę drukarską: 
 

a/ Druk 700szt. ulotek. format A4,full kolor, składane na trzy części (łamana  „Z”) 
Oferuję wykonanie w/w zadania w cenie brutto:……………………………………. 
słownie:……………………………………………………… 
b/Druk 50 sztuk plakatów  w formacie A3,full kolor 
Oferuję wykonanie w/w zadania w cenie brutto:……………………………………. 
słownie:………………………………………………………………………………. 
c/Wykonanie 150 sztuk teczek  w formacie A4 z nadrukiem 
wykonanie w/w zadania w cenie brutto:……………………………………………… 
słownie:………………………………………………………………………………………… 

d/ Wykonanie 3m.kw.naklejek 
wykonanie w/w zadania w cenie brutto:……………………………………………… 
słownie:………………………………………………………………………………………… 
Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem się z istotnymi warunkami zamówienia oraz, zdobyłem konieczne informacje, 
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
2. Oświadczam, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy 
na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. Oświadczam, że posiadam niezbędna wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4.Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym  
z niniejszym zamówieniem upoważniamy następującą osobę/y:……………………………,  
tel. ……………………. 
 

……………………………………………….. 
(podpis oferenta lub podpis osoby/osób 
uprawnionej/ych do reprezentowania oferenta) 

 
 


