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Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

Ja, niżej podpisany 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

działając w imieniu i na rzecz (pieczątka podmiotu składającego ofertę) 

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

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

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty nr GIWo 2622- 38/2016, dotyczące 
 

druku i dostawy ulotek dwustronnych formatu A4 w ilości miliona sztuk 

oferuję: 

 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

......................................, dnia ..................2016 r. 

            (miejscowość) 

 

 .............................................. 
        (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

GIWo 2622 – 38/2016  

parametr opis cena brutto 

Druk ulotek 

jeden milion ulotek, w języku polskim,  
w formacie A4, kolor, papier (kredowy), biały, 

wysokiej klasy, wielokrotnie powlekany, 
bezdrzewny, o bardzo gładkim, matowym 

wykończeniu powierzchni, gramatura  
90 g/m2, zgodnych  

z załącznikiem nr 4 do „Zaproszenia  
do złożenia oferty” 

 

Dostawa ulotek zgodnie z załącznikiem nr 2 do „Zaproszenia 
do złożenia oferty” 

 

Całkowita cena brutto:  
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Załącznik nr 3 

Ogólne warunki umowy 

 

Druk i dostawa ulotek: 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do wykonania prac  
w postaci: 
1) druku miliona egzemplarzy ulotek informacyjnych dla rolników (w języku polskim, 

w formacie A4, kolor, papier (kredowy), biały, wysokiej klasy, wielokrotnie 
powlekany, bezdrzewny, o bardzo gładkim, matowym wykończeniu powierzchni, 
gramatura 90 g/m2, zgodnych z załącznikiem nr 4 do „Zaproszenia do złożenia 
oferty”; 

2) rozdzielenia ulotek oraz dostawy (rozesłania ich kurierem) do jednostek zgodnie  
z załącznikiem nr 2 do „Zaproszenia do złożenia oferty”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace z zachowaniem należytej staranności. 
3. Wykonawca obowiązany jest ukończyć prace w terminie 10 dni od dnia podpisania 

umowy. 
4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wzoru ulotki informacyjnej 

w formacie pdf przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Pierwsza strona ulotki 
informacyjnej z zawartością graficzną powinna zostać zadrukowana bez marginesów 
– format plakatu. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy jeśli Wykonawca będzie realizował prace  
z opóźnieniem, które przekroczy o 5 dni termin wskazany w ust. 3. 

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ciągu 14 dni od dnia ukończenia prac  
i poświadczenia ich odebrania w jednostkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz po 
przedstawieniu faktury VAT Zamawiającemu. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy podany 
w fakturze. 

8. Faktura VAT zostanie wystawiona na Inspekcję Weterynaryjną Główny Inspektorat 
Weterynarii, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, nr NIP: 526-22-83-496. 

9. W wypadku opóźnienia w zapłacie za przedmiot umowy po terminie wyznaczonym  
w ust. 6, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami. 

10. W przypadku opóźnienia w wykonaniu prac, w stosunku do terminu określonego  
w ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % 
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia. 

11. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sytuacji wskazanej  
w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % 
wynagrodzenia brutto. 

12. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kwot kar umownych 
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 


