
DRUK OFERTY

……………………………………………… …………………………………………………
(pieczęć adresowa firmy Wykonawca)                                                                                                          (miejscowość i data)

REGON.……………………..…………                                                          

Odpowiadając  na  zaproszenie do  złożenia  oferty  w  postępowaniu,  którego  przedmiotem  jest:
 „Druk  oraz  dostawa dla  potrzeb  Teatru  im.  H.  CH.  Andersena  w  Lublinie  materiałów
poligraficznych  na  2019  r.  o wskazanych  poniżej  parametrach  technicznych  zgodnie  z
jednostkowymi zamówieniami składanymi przez Zamawiającego”,  jako:

Dane dotyczące oferenta

Nazwa/ firma ................................................................................................………
..........................................................................................…………

Siedziba i adres ........................................................................................................
....................................................................................................…

Miejsce rejestracji, organ 
rejestrujący i numer pozycji 
wpisu

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

....................................................................................................…
Nr telefonu
Nr faksu
Adres poczty mailowej
NIP
REGON

Imię i nazwisko oraz funkcja 
osoby podpisującej ofertę
Imię i nazwisko oraz funkcja 
osoby podpisującej ofertę

1. Oferuję/my realizację zamówienia według pozycji i cen:

1) GAZETA REPERTUAROWA
Ilość zamówień: 3

Nakład: (2 zamówienia po 500 sztuk, jedno - 2000 sztuk)

Format: (format 162 mm x 235mm, 16 str.)

Materiał:  okładka – kreda 250 g silk, folia matowa; środek – kreda 130 g silk

Cena netto za sztukę: ................

Termin realizacji zlecenia: 5 dni roboczych od dnia dostarczenia w formie elektronicznej pliku 
graficznego.



2) PLAKAT NA SŁUPY
Ilość zamówień: 5

Nakład: 4 szt w każdym zamówieniu

Format: (format 1190 mm x 1760 mm)

Materiał: baner wylewany

Cena netto za sztukę: ................

Termin realizacji zlecenia: 5 dni roboczych od dnia dostarczenia w formie elektronicznej pliku 
graficznego.

3) PLAKAT GABLOTA
Ilość zamówień: 5

Nakład: 1 szt w każdym zamówieniu

Format: (format 700 mm x 1000 mm)

Materiał: baner wylewany

Cena netto za sztukę: ................

Termin realizacji zlecenia: 5 dni roboczych od dnia dostarczenia w formie elektronicznej pliku 
graficznego.

4) REPERTUAR NA SŁUPY
Ilość zamówień: 5

Nakład: 4 szt w każdym zamówieniu

Format: (format 1190 mm x 1760 mm)

Materiał: baner wylewany

Cena netto za sztukę: ................

Termin realizacji zlecenia: 5 dni roboczych od dnia dostarczenia w formie elektronicznej pliku 
graficznego.

5) REPERTUAR GABLOTA
Ilość zamówień: 5

Nakład: 1 szt w każdym zamówieniu

Format: (format 700 mm x 1000 mm)

Materiał: baner wylewany

Cena netto za sztukę: ................

 Termin realizacji zlecenia: 5 dni roboczych od dnia dostarczenia w formie elektronicznej pliku 
graficznego.



6) ZAPROSZENIA NA PREMIERĘ

Ilość zamówień: 4

Nakład: 400 sztuk

Format: 210 mm x 297 mm, składane na 3 równe części

Materiał: Papier kreda 300 g lub inny o tej samej gramaturze

Cena netto za sztukę: ................

Termin realizacji zlecenia: 5 dni roboczych od dnia dostarczenia w formie elektronicznej pliku 
graficznego.

7) PLAKATY

      Ilość zamówień: 5

      Nakład: 100 sztuk

      Format: 297 mm x 420 mm

      Materiał: papier kreda matowy 130 g

       Cenna netto za sztukę: ………………

Termin realizacji zlecenia: 5 dni roboczych od dnia dostarczenia w formie elektronicznej pliku 

graficznego.

8) PLAKATY

Ilość zamówień: 5

Nakład: 50 sztuk

Format: B1

Materiał: papier kreda matowy 130 g

Cenna netto za sztukę: ………………

Termin realizacji zlecenia: 5 dni roboczych od dnia dostarczenia w formie elektronicznej pliku 

graficznego.

9) REPERTUAR HARMONIJKOWY

Ilość zamówień: 4 

Nakład: 400 sztuk

Format: 4 x 10 cm, bigi do formatu 10x10 cm, zadruk 4+4

Materiał: papier kreda 250 g

Cenna netto za sztukę: ………………



Termin realizacji zlecenia: 5 dni roboczych od dnia dostarczenia w formie elektronicznej pliku 

graficznego.

10)  ULOTKI 

Ilość zamówień: 5

Nakład: 300 sztuk

Format: A5

Materiał: papier kreda matowy 130 g 

Cenna netto za sztukę: ………………

Termin realizacji zlecenia: 5 dni roboczych od dnia dostarczenia w formie elektronicznej pliku 

graficznego

2.  Oświadczamy,  że  nasza  oferta  może  być  rozpoznawana,  jako  każdy  punkt  oddzielnie/
Oświadczamy, że nasza oferta może być rozpoznawana tylko łącznie*.

3. Oświadczam, że mamy wiedzę, że podane ilości publikacji są maksymalne i Zamawiający nie jest
zobligowany je wykorzystać.

4.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  wzorem  umowy,  akceptujemy  go  bez  zastrzeżeń  i  w
wypadku  wyboru  naszej  oferty,  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  na  warunkach  w  nim
określonych,  w miejscu i  terminie  wskazanym przez Zamawiającego,  nie  później  jednak niż  do
końca okresu związania ofertą.

5. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie z wzorem umowy,  uzyskaliśmy wszelkie niezbędne
informacje do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, iż  uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu
składania ofert.

7. Wyrażamy zgodę na 14 dniowy termin płatności.

8. Oświadcza, że cena zawiera wszelkie koszty wykonania usługi  zgodnie z wymogami określonymi
w  ofercie oraz uwzględniają dostawę materiałów do Teatru im H. Ch . Andersena w Lublinie.  

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

Pieczątka/ podpis Wykonawcy


	……………………………………………… ………………………………………………… (pieczęć adresowa firmy Wykonawca) (miejscowość i data)
	Dane dotyczące oferenta


