
 

 
   Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego z dn. 12.07.2018 r. 

 

         ……..……………………... 
                 miejscowość i data 

…………………………………..…. 
       pełna nazwa oferenta 

 

……………………………………... 

             dane adresowe 

 

                Gminna Biblioteka Publiczna  

      w Spytkowicach 

                ul. Zamkowa 8 

                34-116 Spytkowice 

 

 

dotyczy: Zapytanie ofertowe GBP nr ZP/OR-242-4/2018    

 

Data przygotowania oferty: …………………2018 r. 

Rodzaj oferty: Oferta cenowa uwzględniająca opracowanie graficzne i wydanie albumu. 

Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach. 

Tytuł publikacji: Album „Gmina Spytkowice na starej fotografii”. 

Szacunkowy czas realizacji projektu graficznego, druku i wykończenia: ……....... dni 

roboczych. 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 12.07.2018 r. na realizację zadania: opracowanie 

graficzne i druk albumu fotografii archiwalnej ukazującego dziedzictwo kulturowe 

rybołówstwa w kontekście społeczno-historycznym pt.: „Gmina Spytkowice na starej 

fotografii”, oświadczam, że kwota oferowana za realizację przedmiotu zamówienia obejmuje 

całość kosztów zgodnie z poniższą wyceną: 

 

Nazwa Wartość 

netto 

za nakład 

VAT Wartość 

brutto 

za nakład 

Opracowanie graficzne (wykonanie projektu /składu 

i kompozycji) i druk albumu. 

 

Specyfikacja techniczna (druk): 

OKŁADKA: 

Format: (305x218 mm) standardowo powiększony format 

wsadu 

Surowiec: Oklejka kreda matowa - 150 g.; Tektura 

introligatorska 2,5 mm; Wyklejka offset -140 g. 

Kolorystyka: 4+0 (CMYK) 

Objętość: Oklejka - 2 strony; Wyklejka - 2 strony 
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WSAD: 

Format: (A4) 210x297 mm 

Surowiec: Kreda matowa - 150 g. 

Kolorystyka: 4+4 (CMYK) 

Objętość: 328 stron 

Ilość: 1000 szt. 

Objętość całkowita: 328 stron + okładka 

Oprawa: Twarda szyto - klejona 

Uszlachetnianie: Folia SoftTouch awers okładka; Lakier 

UV wybiórczo awers okładka 

Układ: Pionowy 

Grzbiet: Prosty lub zaokrąglony 

Kapitałka: Biała 

Pakowanie: Próżniowe 1 szt. 

Druk - ilość: 1000 szt. 

Wartość jednostkowa netto: ……………………..PLN 

RAZEM: 

(Łączna wartość zamówienia uwzględniająca druk 

i opracowanie graficzne) 

 

   

 

Termin realizacji druku: Od zatwierdzenia projektów graficznych: …………… dni 

roboczych. 

Koszt dostawy: Ponosi Wykonawca. 

 

1. Termin ważności oferty:         Oferta ważna ……….. dni od daty złożenia. 

 

2. Oświadczenie: 
 

 Oświadczam/y, zapoznaliśmy się z  przedmiotem zamówienia  i nie wnosimy zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,  

 Posiadam/y  potencjał  techniczny, a także  dysponuje/my  osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

 Oświadczam/y że, w przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się dostarczyć potrzebne 

dokumenty oraz podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż  świadom/i  jestem/eśmy odpowiedzialności karnej  za składanie  fałszywych 

zeznań. 
 

 

 

 

 

 

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

   /data, miejscowość/                                   podpis i pieczęć wykonawcy 

 

 


