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32 ZAPYTANIE OFERTOWE 
  

………….......……………..                                                                                                                                             

miejscowość i data 

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

nazwa firmy       

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

adres 

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

kontakt 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa firmy .................................... 

Adres ............................................... 

NIP .................................................. 

REGON ........................................... 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku ulotek wraz z dostawą do siedziby 

Zamawiającego w ramach projektu Mój projekt współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

– format ulotki: A4, 

– papier kredowy (gramatura ........... – błysk), 

– projekt graficzny – we własnym zakresie, zostanie dostosowany do wymagań drukarni, 

– nakład: 5000 sztuk, 

– technologia druku: offset. 

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku 

graficznego JPG. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ..................... 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna: 

– być opatrzona pieczątką firmową; 
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– posiadać datę sporządzenia;  

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP; 

– być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana na  adres …..............................................…… do dnia ……... 

wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą 

złożenia oferty.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  ………, wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem …….... 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofret. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie ...................................... 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena, jakość. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem ………............ 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela .................... (imię i nazwisko) pod numerem telefonu ............... 

oraz adresem ...................... 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

Wzór formularza ofertowego. 

 

Zdroj: http://www.zapytanieofertowe.eu/ 

 

PREKLADOVÝ SLOVNÍČEK 

 
druk tlač 

dostawa dodávka 

ewidencja działalności gospodarczej evidencia podnikateľskej činnosti 

gramatura gramáž 

http://www.zapytanieofertowe.eu/
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korzystna oferta dobrá (priaznivá) ponuka 

NIP (numer identyfikacji podatkowej) DIČ (daňové identifikačné číslo) 

ocena hodnotenie, známka 

oferent ponúkajúci, oferent 

oferta ponuka, návrh 

papier kredowy kriedový papier 

plik inf. súbor 

podwykonawca subdodávateľ 

posiadać mať, vlastniť, disponovať 

przedsiębiorca podnikateľ 

REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) IČO (identifikačné číslo organizácie) 

sporządzić zhotoviť, pripraviť, urobiť 

składać ofertę predkladať (dávať) ponuku, ponúkať 

sztuka kus, kúsok 

ulotka leták 

wykonawca vykonávateľ 

załącznik príloha 

zamawiający objednávateľ, zákazník 

zamówienie objednávka, zákazka 

zapytanie ofertowe «zaproszenie dla 

dostawców do wzięcia udziału w procesie 

składania ofert, mającego na celu dostarczenie 

konkretnego produktu lub usługi» 

výzva na predkladanie ponúk v rámci 

verejného obstarávania 

verejné obstarávanie «obstarávanie zákaziek 

na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie 

stavebných prác, a zákaziek na poskytnutie 

služieb» 

zaświadczenie potvrdenie 


