FORMUTARZ CENOWO - OFERTOWY
na wykonanie zsmdwienia o wartosci netto od 40 650 zl do kwoty okr€slonej na podstawie art, 4 pkt. E ustawy z
dnia 29 stycznia 2fi)4 r. Prawo zam6wi€li publicznych

(Dz. U.22017 t , poz. 1579,2 pOLn. zm.)

l. Nazwa i adres ZAMAWIAJACEGO:
Stoworqszenie .zyj z

Kultuq"

18416 zb6jnd
ul. Lomiy,lsko

lU

ll. Nazwa przedmiotu zam6wienia:
wydanie kslqiki pt.,,Kariera wladka" w ramach poddzialania 19.2. ,,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii roz',voju
lokalnego kierowanego przez spolecmo5C" objgtego PROW ta lata2014 - 2020 w ramach realizacji zadaniapt. ,,Sladami historii
Kurpl" wedlug wskaza6 Zamawiajacego.
I

ll. Termin wykonania zam6wienia:

od podpisania umowy do 29 paidziernika 2018r.
lV. Opis pfledmiotu zam6wienla:

Przedmiot zam6wienia obejmuje:
Prrygotowanie materialu, redakcia, korekta, sklad i druk wspomniefi Wladyslawa Rydla w oparciu o zgromadzone materialy
zamawiaiqceto w nakladzie 1000 egz.
V. Oferte naleiy:

a)

zloiyi w terminie do dnia: 18.09.2018r., godz.9.30

Pny wybone ofeiy Zomowiojqcy b?dzie kierowol sie nojniiszq cenq. Dopuszczo siq moiliwoit negocjocji ceny. Zomowiojqcy
zosttzego sobie prcwo do ptowodzenio negocjocji z Wkonowcomi, kt6rzy zloiyli oferty, jok
bez podonio przyczyny.

tei do niedokonywonio wyboru oferty

Projekt ,,Slada mi historii Kurpi"
reali2owanyw ramach poddzialania 19.2.,,wsparcie

operacjiw ramach strate8iirozwo,u lokalnego kierowanego pne2 spolecznoie
objetego PROW na lara 2014 - 2020

na wdraranie

ROZPOZNANIE CENOWE

vl. Nazwa i adres WYKONAWCY /preczei Wykonowcy):

l. Oferuje wykonanie przedmiotu zam6wienia za:

Cenq brutto w wysokoSci:

2. OSwiadczam,

ie:

. zapoznalem sie z opisem przedmiotu zam6wienia i nie wnosze do niego zastrzeZe6.
w razie wybrania naszei oferty zobowiqzujemy sie do realizacji zam6wienia na warunkach
'mieiscu
okreslonych w punkcie i lll, w
i terminie

okreflonym przez zamawiajEcego_
ozobowiQzujemy siq wykonai zam6wienie wlasnymi
silami/ przy udziale
podwykonawc6w* w zakresie;

3. Zalqcznikamido niniejszego formularza stanowiEcymi integralna czesi oferty

sQ:

7/

I n iejscowoi./
podpis osoby uprawnionej
(pieczee Wykonowcy)

')

niepotrzebne skre5li6

rearizoweny w ramach poddziar.nia 1e.2.

"wsparc,"

-,*"ju
"rt1fl""5"[tf*"#j,It:T:I'J,?j;r,,
objeteSo pROw na tata 2014 2O2O
-

rokarneso rie.owaneso przez sporeqnose

