
 
  
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 

 
 
 

……………………………….. 
            Miejscowość i data 

 
DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Localscreens sp. z o. o.  

ul. Bohdana Dobrzeńskiego 3, 20-262 Lublin  

NIP 9462667536,  

Osoba do kontaktu:  

Paweł Ardziński (numer telefonu: 512 619 436, e-mail: pawel.ardzinski@localscreens.pl) 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Działania informacyjno - promocyjne w mediach 

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………..………………… świadomy     

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem           

parametry przedstawione w powyższej tabeli jako zgodne ze stanem faktycznym i sporządzone na podstawie              

danych technicznych możliwe do weryfikacji stronie      

www………………………………………………………………..………. lub załączonej dokumentacji. Przedmiot     

zamówienia będzie przekazany protokolarnie na podstawie załączonej umowy. 

 

........................................................ 
imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta  
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 

Pełna nazwa Oferenta  

Adres   

NIP/VAT-UE  

Imię i nazwisko osoby kontaktowej  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Oferuję realizację przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymogami 
zawartymi w zapytaniu ofertowym na 
poniżej przedstawionych warunkach: 

 

CENA NETTO: ……………………………. 

Słownie: ………………………………….. 

 

 

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot umowy spełnia szczegółowe wymagania określone przez          
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  Zamawiającego. 

2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego,            

pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę (nie wnosimy) do jej treści              

zastrzeżeń i uznaję się za związanego (związanych) określonymi w niej postanowieniami i zasadami             

postępowania, które będą miały odzwierciedlenie w istotnych postanowieniach umowy.  

4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu               

składania ofert.  

5. Oświadczam, że jestem świadom, iż złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy, a oferty są              

przygotowywane wyłącznie na koszt Oferenta.  

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:  

 

a) Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1). 

b) Oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia (Załącznik nr 2). 

c) Aktualny odpis z KRS lub CEIDG podpisany za zgodnością z oryginałem potwierdzający prowadzenie             

działalności związanej z produkcją materiałów reklamowych. Załączony odpis z KRS lub CEIDG nie             

może być wygenerowany z datą wcześniejszą niż dzień publikacji zapytania ofertowego (13.03.2019r.) 

d) Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie co najmniej x usług, w ramach których zrealizowane            

zostały powyżej opisane kampanie promocji internetowej (referencje wystawione przez odbiorcę          

usług lub umowy wraz z potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi) 

 

 
 

 
                 ………..……………………., dn. …………………………...............................................................  

(miejscowość)                  (data, podpis oraz pieczątka firmowa i imienna  
osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) 
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