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Załącznik Nr 1 
 

 

 

Nr projektu:LT-PL-2S-155 
 
ZO/28/2028                                                                                                 Szelment, dnia 17.09.2018 r. 
 

…………………………………. 

………………………………… 

(adres i nazwa wykonawcy) 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Zamawiający: WOSiR Szelment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16-404 Jeleniewo, Szelment 2   

 

 Zamówienie zostanie udzielone na potrzeby realizacji projektu  w ramach Programu INTERREG V-A Litwa-

Polska pn.: „ Transgraniczny program  promocji zdrowego stylu życia”, na który WOSiR Szelment  sp. z o.o. 

otrzymał dofinansowanie w ramach EFRR. 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, 

wydruk oraz dostawa ulotek promujących projekt,        

„ Transgraniczny program  promocji zdrowego stylu 

życia”, (500 szt) 
 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

WOSiR Szelment sp. z o.o. 

Szelment 2, 16-404 Jeleniewo 

Sekretariat do dnia 18.09.2018 r. 

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej –za 

pośrednictwem poczty, kuria  i/lub  

złożona osobiście – na adres Zamawiającego: 

WOSiR Szelment sp. z o.o. 

Szelment 2,  16-404 Jeleniewo 

Sekretariat do dnia  ………… 2018 r. do godz…….. 

lub wysłana na adres mailowy Zamawiającego: 

biuro@wosir-szelment.pl 

Termin otwarcia ofert: 26.09.2018 r. 

Warunki płatności: Przelew – 14 dni 

Kryteria wyboru oferty: Cena – 100 % 
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Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Barbara Miałkowska 

Sposób przygotowania oferty: 

 

Oferta musi zostać złożona na Formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 
W formularzu ofertowym powinny być wypełnione 
wszystkie wymagane pola,  w szczególności oferta 
powinna : 
a)być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
b)zawierać datę sporządzenia, zawierać adres oferenta, 
c)zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon 
 i adres e-mail osoby wyznaczonej do reprezentowania 
Wykonawcy. 
2.    Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć : 
a)oświadczenie o braku powiązań o charakterze 
osobowym i kapitałowym z Zamawiającym 
b)pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta (jeśli 
dotyczy) 
3.    Wszystkie składane dokumenty muszą być opatrzone 

pieczęcią firmową oferenta i podpisem osoby   

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

W przypadkach uzasadnionych specyfiką 
przedmiotu zamówienia, dopuszcza się 
przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który 
złożył najkorzystniejszą ofertę. 
 

□ TAK 
□ NIE 

 

         

 

……………………………………… 

         Data i Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


