
 
 

Projekt współfinansowany z budżetu środków europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 

Znak sprawy:  GKZ.041.18.2018.AA                         
                           (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

Formularz ofertowo - cenowy 
                                       Zamawiający: 

                               Gmina Nowogród Bobrzański 
ul. Słowackiego 11  

        66-010 Nowogród Bobrzański  
  
 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2019 r. . na:  

przygotowanie promocji projektu  – część 2  

w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, 

Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – 

projekty realizowane poza formułą ZIT. 

poprzez: 

a)  Tablica pamiątkowa – szt.6:  

- projekt tablicy informacyjno-promocyjnej,  

- format tablicy 120x80 cm,  

- wykonana z materiału dibond 5 mm,  

- pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,  

- zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z Księgą Identyfikacji 

Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na 

lata 2014-2020,  

- wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po akceptacji projektu tablicy przez 

Zamawiającego  

- zamówienie obejmuje dostawę tablic 

b) Publikacja ogłoszeń informacyjno-promocyjnych w prasie lokalnej (3 szt.): 

- zasięg kampanii: lokalny, 

- projekt ogłoszenia, 

- 4 moduły, 

- publikacja ogłoszenia opatrzona logotypami, zgodnie z wytycznymi  

w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych, 

- ostateczny kształt publikacji musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 

 

Ja/My, niżej podpisany/i, ....................................................................................................................., 



 
 

Projekt współfinansowany z budżetu środków europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 

działając w imieniu i na rzecz: ............................................................................................................., 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:   

Netto: ………………………………… zł,    VAT: ……………………….………… zł,  Brutto: ……………………………….... zł 

/słownie brutto/ …………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 

W tym  

a) za  Tablice pamiątkowe – szt.6: 

Netto: ………………………………… zł,    VAT: ……………………….………… zł,  Brutto: ……………………………….... zł 

/słownie brutto/ …………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

b) za  Publikacje ogłoszeń informacyjno-promocyjnych w prasie lokalnej (3 szt.): 

Netto: ………………………………… zł,    VAT: ……………………….………… zł,  Brutto: ……………………………….... zł 

/słownie brutto/ …………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: zgodny z zapytaniem ofertowym.  

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na 

składanie ofert.  

 

4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżenia. 

 

 

 

 

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

       (miejscowość i data)                                                          (podpis i pieczęć Wykonawcy)  
 
 

  

 


