
   
 

1. Dane oferenta: 
 

Nazwa firmy  

Adres   

NIP  

Osoba do kontaktu  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
2. Dane dotyczące zamówienia: 

Przedmiot zamówienia 

Projekt oraz wydruk 8400 katalogów produktowych w dwóch 
etapach (I etap – 4800 szt, II etap – 3600 szt) zgodnie ze 
specyfikacją. 

 

 okładka 
format 210 x 297 mm 

liczba stron – 4  

format po rozłożeniu: 425 x 307 mm 

kolorystyka: strony zewnętrzne pełny kolor 

kolorystyka: strony wewnętrzne pełny kolor 

papier: papier kreda matowy, 300 g  

folia mat + lakier wybiórczy UV 

Technologia druku: offsetowa 

 środek 
format 210 x 297 mm 

liczba stron – 80 

format po rozłożeniu: 425 x 594 mm 

kolorystyka: strony zewnętrzne pełny kolor 

kolorystyka: strony wewnętrzne pełny kolor 

papier: papier kreda matowy, 150 g  

Uszlachetnienie: lakier offsetowy zabezpieczający 

Technologia druku: offsetowa 

 oprawa miękka klejona PUR 

Cena netto zamówienia  

Termin ważności oferty  
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3. Oświadczenia: 

1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej,  
-posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika,  

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może 
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze 
wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

2. Oświadczam, że: 

a) zakres prowadzonej przeze mnie działalności obejmuje świadczenie 
usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego; 
b) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
c) posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji 
zamówienia; 
d) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia;  
e) znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej 
realizację zamówienia. 

 

4. Dodatkowe informacje: 

Dodatkowe informacje  

 

 

 

 

                                                       
 
 
 

                                                                   …………………………………………………………………………… 
data, pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy 
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