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Załącznik nr 1  
do ogłoszenia o rozpoczęciu procedury o udzielenie zamówienia publicznego 

z dnia 17 stycznia 2014 r. 
 

 
 

……………………………………………….. 
        (pieczęć oferenta) 
 

ZAMAWIAJĄCY 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
ul. J. i F. Białych 7 
44 - 200 Rybnik 
KRS: 0000107150 
NIP: 642–27–69–097 

 
 
 

Oferta w odpowiedzi na zamówienie: opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów 
promocyjnych,  plakatów i ulotek oraz oznaczeń na sprzęt na potrzeby realizacji projektu „Internet 
w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa 

Śląskiego” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

 
 

Pełna nazwa oferenta  

Siedziba oferenta 
(adres) numer 
telefonu, e-mail 

 

Usługa Ilość Cena brutto 

opracowanie graficzne i wykonanie długopisów zgodnie z wytycznymi 
i wskazaniami Zamawiającego 466 szt.  

opracowanie graficzne i wykonanie smyczy zgodnie z wytycznymi 
i wskazaniami Zamawiającego 466 szt.  

opracowanie graficzne i wykonanie notesów zgodnie z wytycznymi 
i wskazaniami Zamawiającego 466 szt.  

opracowanie graficzne i wykonanie urządzeń typu pendrive zgodnie 
z wytycznymi i wskazaniami Zamawiającego 466 szt.  

opracowanie graficzne i druk plakatów zgodnie z wytycznymi 
i wskazaniami Zamawiającego 200 szt.  

opracowanie graficzne i druk ulotek zgodnie z wytycznymi 
i wskazaniami Zamawiającego 2000 szt.  

opracowanie graficzne i wykonanie oznaczeń na sprzęt zgodnie 
z wytycznymi i wskazaniami Zamawiającego 687 szt.  
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Warunki płatności 14 dni po poprawnie wystawionej fakturze VAT i zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego, 
w formie przelewu 

Termin związania 
ofertą 30 dni od terminu składania ofert 

 
 
 
 
 

….............................. 
  (miejscowość, data)  

….....................................................................   
(imię i nazwisko osoby upoważnionej  

do złożenia oferty)  

….................................................................... 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do złożenia oferty) 
 


