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Załącznik nr 1 do IWUZ 
......................................................... 
              Pieczęć firmowa Wykonawcy 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY 
 

dotyczy:  Dostawa gadżetów reklamowych oraz wykonanie projektów i  wydruk plakatów oraz ulotek reklamowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia (dalej IWUZ):          
 
1.1.   CZĘŚĆ A: DOSTAWA GADŻETÓW REKLAMOWYCH - zgodnie z parametrami podanymi w n/w tabeli: 
 
 
za cenę brutto*: ………......................................................... złotych (*należy podać wartość z n/w tabeli z pozycji „RAZEM-SUMA WARTOŚCI POZ. od 1 do 12”) 
 

            słownie: ............................................................................................................................................................................................. złotych   .............../100     stawka VAT  .................%       
 
        

L.p Asortyment Przykładowe szkic Wymagane parametry Znakowanie Cena brutto 
za 1 szt. 

Ilość Wartość brutto 
(cena za 1 szt x 

ilość) 

1 Notes z 

 długopisem. 

 

Notes z długopisem. Notes A7 z 80 białymi 

kartkami w linie (70 g/m²) z okładką w 

jaskrawym kolorze oraz długopisem w kolorze 

okładki. PVC i plastik AS. 

 

 

1 x Tampondruk 

(2 kolor) 
 200  
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2 Bidon zwijany 

 

Bidon zwijany z karabińczykiem, który pełni 

dwojaką funkcję: dzięki niemu pojemnik możemy 

przymocować np. do plecaka lub po wypiciu 

zawartości zabezpieczyć bidon przed 

rozwijaniem. Po wypełnieniu cieczą pojemnik 

można swobodnie postawić. Pojemnik wykonany 

z elastycznego plastiku, odpornego na zgniatania. 

O wymiarach 3 x 11,2 x 27 cm i pojemności 0,4 – 

0,5 l. Różne kolory. 

1 x Tampondruk 

(2 kolor)  

 

 400 
 

 

3  

Medal 

 

Medal upamiętniający zwycięstwo, udział w 

zawodach sportowych. Z czerwoną tasiemką do 

zawieszenia medalu na szyi. Kolor złoty – 12 szt. 

i srebrny 12 szt. Wymiary: 50x55x2 mm  

Materiał: żelazo 

L2 Grawer 

laserowy 

 24  

4  

Filcowe etui na 

klucze wyposażone 

w pasek  

 

 

Filcowe etui na klucze wyposażone w pasek - 

zaczep na klucze. 

Wymiary: 67x109x5 (mm) różne kolory 

1 x Tampondruk 

(2 kolor) 
 200  

5 Opaska odblaskowa  
 

 

Opaska odblaskowa lub równoważna w zakresie: 

opaska samozaciskowa, wykonana z tworzywa, 

kolor: żółty, wymiary: minimum 298 x 29 x 1 

mm, maksimum 305 x 35 x 1 mm. Kolor srebrny i 

różowy. 

 

1 x Tampondruk 

(2 kolor) 
 250  

6  

Zestaw plastrów. 

 

Zestaw plastrów. 5 plastrów w przezroczystym 

pudełku. Zgodna normą EN 13485. Plastik.  

Rozmiar produktu: 1,6 cm x 8,1 cm 

1 x Tampondruk 

(2 kolor) 
 250  
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7 Ręcznik sportowy 

w pokrowcu z 

siateczki 

 

Ręcznik sportowy w pokrowcu z siateczki, 

wymiary produktu: 17x8Øcm ,różne kolor, 

materiał: 80% polyester, 20% nylon,. 

(termotransfer ST, 

4 kolory) nadruk 

na siateczce 

 400  

8 Plecak 

 

Plecak Duży, zapinany na zamek przedział 

główny, przednia kieszeń zapinana na zamek. 

Podwójne, regulowane szelki. Wzmocniona 

rączka do przenoszenia. Polipropylen non woven 

80 g/m².  

Rozmiar produktu: 15,2 cm x 43,1 cm 

Sitodruk (1kolor) 

oznakowano na 

boku plecaka 

 100  

9 Brelok smyczka 

 

Brelok smyczka - wysokogatunkowa, 

poliestrowa tasiemka o szerokości   1,5 cm, 

zaczep w formie metalowego kółeczka. O 

kolorach pastelowych z nadrukiem 

jednostronnym. 

 

Termo-sublimacja  250 

 

 

 

10 Podróżny zestaw 

krawiecki 
 

 

Podróżny zestaw krawiecki 

materiał: plastik, PS 

nożyczki, igły, agrafka, nici, nawlekacz do igieł, 

zapasowe guziki 

Rozmiar: 9 x 5,5 x 0,5 cm 

Rozmiar nadruku: 6 x 4 cm 

Powierzchnia 

nadruku: z jednej 

strony 

 tampon druk (2 

kolory) 

 100  

11 Jednorazowe 

ponczo 

przeciwdeszczowe 

z etui.  

Jednorazowe ponczo przeciwdeszczowe z etui. 
Ponczo (120x90 cm) z kapturem. Zawiera 

wygodne otwierane etui. Zawiera wygodne 

otwierane etui. PVC.  

Materiał:PVC.Rozmiar produktu:12,5x15x0,5cm 

Nadruku na 

opakowaniu 

tampondruk (2 

kolory) 

 240  
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Zgodnie z zapisami IWUZ zamówienie obejmuje również dostarczenia asortymentu pod wskazany przez Zamawiającego adres. Asortyment musi być fabrycznie nowy 

i posiadać gwarancję producenta. 

Asortyment musi być zgodny w 100% z podanymi wymaganymi parametrami (nie gorszy). Podane ilości mogą ulec zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu) w zależności 

od potrzeb oraz środków finansowych Zamawiającego. Pod uwagę brane będą tylko oferty, które zawierać będą kwoty brutto za wykonanie wszystkich  

przedmiotów zamówienia. 

 

Produkty podobne lub równoważne z umieszczonymi na szkicach (źródło: http://www.google.pl/).        

Wycena dla maksymalnej wielkości nadruku. 

 
Warianty nadruku według ustaleń projektowych przedstawionych odnośniku:  http://pl.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu-pl/promocja 

 

Termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 30.04.2018 r. 

 

**suma wartości brutto (będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert dot. części A). 

Jakiekolwiek zmiany wydrukowanych informacji podanych w w/w tabeli będą powodowały odrzucenie oferty z uwagi na niezgodność z IWUZ. 
 
 
 
 

12 Torba 

konferencyjna. 

 

Torba konferencyjna. Wąska torba bez 

przegródek. wzmocnione uchwyty. długość 

uchwytów 29,2 cm. torba nadaje się do 

recyklingu. polipropylen non woven 80 g/m² 

 

Transfer 2 kolory  150  

     RAZEM** 
zł brutto*: 
suma 
wartości w 
poz. 1-12 

  
 
 
 

http://pl.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu-pl/promocja
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1.2.    CZĘŚĆ B: WYKONANIE PROJEKTÓW I WYDRUK PLAKATÓW ORAZ ULOTEK REKLAMOWYCH zgodnie  
z wykazem wymienionym w n/w tabeli: 
 
za cenę brutto: ………............................................ złotych za wykonanie usługi zgodnie z poniższym zestawieniem 
 

            słownie: ......................................................................................................................................................... złotych,    stawka VAT  ............%       
 
 
        
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
Zgodnie z zapisami IWUZ zamówienie obejmuje również dostarczenia asortymentu pod wskazany przez Zamawiającego adres. Asortyment musi być fabrycznie nowy 

i posiadać gwarancję producenta. 

Asortyment musi być zgodny w 100% z podanymi wymaganymi parametrami (nie gorszy). Podane ilości mogą ulec zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu) w zależności 

od potrzeb oraz środków finansowych Zamawiającego. Pod uwagę brane będą tylko oferty, które zawierać będą kwoty brutto za wykonanie wszystkich  

przedmiotów zamówienia. 

L.p Asortyment Wymagane parametry Cena brutto 
za 1 szt. 

Ilość Wartość brutto 
(cena za 1 szt x ilość) 

1 Wykonanie projektu 

 i wydruk ulotek 

reklamowych 

Wykonanie projektu i wydruk ulotek 

reklamowych:  

- format: A4, 

- papier: 130 gr – kreda mat, 

- 3 razy składana, 

- zadruk: full kolor (4+4), obustronny, 

 250  

2 Wykonanie projektu  

i wydruk plakatu   

Wykonanie projektu i wydruk plakatu:  

- format: A2, 

- papier: 180 gr. - kreda mat, 

- zadruk: full kolor (4+0), jednostronny 

 30 
 

 

   RAZEM** 
zł brutto*: 
suma 
wartości w 
poz. 1-2 
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Produkty podobne lub równoważne z umieszczonymi na szkicach.        

Wycena dla maksymalnej wielkości nadruku. 

 
Warianty nadruku według ustaleń projektowych przedstawionych odnośniku:  http://pl.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu-pl/promocja 

 

Termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 30.04.2018 r. 

 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana osobno cena każdej części zamówienia wyszczególniona w pkt. 1.  
Zamawiający podpisze umowy z wybranym Wykonawcą/wybranymi Wykonawcami rozpatrując najkorzystniejszą ofertę do 
każdej części niniejszego formularza odrębnie. 
 
Wykonawca może złożyć ofertę częściową tj. tylko na wybraną część zamówienia. W tym celu Wykonawca wypełnia tylko 
wybraną część (A lub B) formularza i składa całość formularza (wszystkie strony) podpisaną we wskazanym miejscu (ostatnia 
strona). 
 
Ponadto informuję/-emy, że: 
1. Przedmiot zamówienia wykonany po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ. 
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

 

 

 
                                                                                              ............................................................................... 

                                                                                        pieczęć i czytelny podpis wykonawcy 

http://pl.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu-pl/promocja

