…………………., dnia ……….2018
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty 30 000 euro
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
II. Nazwa przedmiotu zamówienia
Działania w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej w projekcie POIS.02.05.00-00-0169/16
III. Wymagania związane z wykonaniem zadania:
Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z pkt. 2 zapytania ofertowego.
Warunki płatności:
- Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy.
Kryterium – cena 100%.
IV. Ofertę należy:
złożyć w formie pisemnej w kopercie do 20.07.2018 r. do godziny 15.00 w Urzędzie Miejskim w
Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, pok. 107.
O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.
VI. Nazwa i adres WYKONAWCY
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
NIP ..................................................
telefon…………………………………………..
e-mail:……………………………………………

(pieczęć wykonawcy)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Łącznie:
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ........................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ........................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:............................................................................................................zł.

w tym:
nazwa

cena jednostkowa
netto

cena jednostkowa
brutto

Realizacja warsztatów z
budowy karmników i budek
lęgowych dla ptaków wraz z
dostawą materiałów i
dostarczeniem gotowych
karmników i budek do MOK
Organizacja konkursu na
najlepszych 20 prac
warsztatowych wraz z
obsługą konkursu, zakupem
nagród, tabliczek dla
autorów, dyplomów dla
uczestników, montażem
zwycięskich prac w parku
Opracowanie materiałów
promocyjnych (logo, plakat,
ulotka) wraz z ich drukiem i
kolportażem

2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia: 01.12.2018-30.05.2019 r.

3. Oświadczam, że:
•

zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

•

w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach
określonych w punkcie 2 i 3 Zapytania ofertowego, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.

•

dysponuję wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia.

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
(pieczęć wykonawcy)

................................dn. ............................
*)niepotrzebne skreślić

.............................................
podpis osoby uprawnionej

