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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Zamawiającego 

Nazwa organizacji: Fundacja „Nasz Wybór” 

Adres: ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa. 

E-mail: biuro@naszwybor.org.pl, tel.: +22 258 40 18 

 

Dane Wykonawcy 

Nazwa: …………………..…… 

Adres: …………………….….. 

NIP: ……………………...…….. 

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

 

I. Nazwa i nr zamówienia: Druk, przygotowanie do spedycji oraz dostawa 24 numerów 

miesięcznika Nasz Wybór 

Zamówienie nr 2/FAMI/2015 z dnia 30.11.2015r. 

II. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia: 

1. Termin wykonania zamówienia – do 31 października 2017 r.  

2. Druk miesięcznika:  

 

 - W ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania drogą elektroniczną gazety gotowej do 

druku 

 - Format A 4  

 - nakład 3000 egz. 

 - objętość 16 stron - kolorowe  

 - technika druku – offset arkuszowy  

 - kreda mat 115 g. 

 - druk w języku ukraińskim 

 - zszyte zszywkami na środku 

 - waga 1 egzemplarza gazety nie może przekroczyć 55 g. (+/- 3 g)  

 

Czasopismo ma nadany numer ISSN 

 

3. Przygotowanie nakładu do spedycji i dostawa do siedziby Zamawiającego: 

 

Paczki zapakowane wg. rozdzielnika dostarczonego przez Zamawiającego (ok. 50 

paczek z różną liczbą egzemplarzy) należy dostarczyć w ciągu 24 godzin od 

wydrukowania miesięcznika. 

 

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

zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

 

 



Cenę netto za druk, przygotowanie do spedycji i dostawę 1 numeru miesięcznika Nasz 

Wybór …………………………………………………………………………………zł. 

Cena brutto za druk, przygotowanie do spedycji i dostawę 1 numeru miesięcznika Nasz 

Wybór …………………………………………………………………………..………zł. 

 

V. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez 

Fundację Nasz Wybór 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. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 

 

VI. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty 

są (jeśli dotyczy): 

 

1. ………………………………………. 

2.………………………………………. 

 

            

           

                 ……………………………………. 

                                                                            podpis osoby uprawnionej 
 
 


