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KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O. 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
KALENDARZE 2019 
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 
 
 
1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, skład, wydruk i dostawa 
kalendarzy na rok 2019 w ilościach i formatach określonych poniżej: 
 
1. Kalendarze książkowe dzienne, format A5 – ilość 100 szt. 
2. Kalendarze książkowe, format B5/A4 – ilość 25 szt. 
3. Kalendarze ścienne wieloplanszowe w formacie A2 wraz z kopertami – ilość 150 szt. 
4. Kalendarze biurkowe – ilość 150 szt. 
 
2. Wykonawca 

Nazwa firmy 
 

Adres do 

korespondencji 

 

NIP 
 
 

Regon 
 

Nr telefonu 
 

Nr faksu 
 

Adres e-mail 
 

Osoba do 
kontaktu 

 

 
 
3. Wartość całkowita oferty brutto w złotych polskich – wynagrodzenie uwzględnia wszelkie 

elementy opisane w Zapytaniu ofertowym 

1) Kalendarze książkowe dzienne, format A5 – ilość 100 szt.: 
 
Cena: 
 
NETTO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
VAT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
BRUTTO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) Kalendarze książkowe, format B5/A4 – ilość 25 szt.: 
 
Cena: 
 
NETTO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
VAT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
BRUTTO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3) Kalendarze ścienne wieloplanszowe w formacie A2 wraz z kopertami – ilość 150 szt.: 
 
Cena: 
 
NETTO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
VAT …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
BRUTTO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
4) Kalendarze biurkowe – ilość 150 szt.: 
 
Cena: 
 
NETTO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
VAT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
BRUTTO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Wykonawca oświadcza, że: 

 zapoznał się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuje treść zapytania ofertowego wraz z 

załącznikami, 

 spełnia opisane w zapytaniu ofertowym warunki udziału w niniejszym postępowaniu; 

 wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu  oświadczenia składa ze świadomością 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych, 

 jest związany 30-dniowym terminem związania ofertą liczonym od daty ostatecznego terminu 

składania ofert, 

 akceptuje termin realizacji zamówienia. 

 
                    
……………………………………………………… 
Data i podpis (pieczęć/nazwa) 
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