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Załącznik Nr 2.3 do Zaproszenia 

MPŚ-III.262.2.2017         
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 

 

 FORMULARZ CENOWY 
 
Przedmiot zamówienia:  

Druk z dostawą materiałów promocyjnych i wydawnictw dla potrzeb Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w 2017 r. 

  

Część 3 druki:  plansze, tablice informacyjne, banery, roll-upy 

 
Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka 

miary 

Nakład Cena za 1 szt  

w złotych netto 

 

Łączna wartość  

nakładu  

w złotych netto 

( kol. 4 x 5 ) 

Podatek Vat 

w  % 

Łączna wartość 

zamówień 

brutto 

w zł 

( kol. 6 + 7) 

 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Plansze informacyjne i promocyjne dla oddziału w Klukach 

(projekt, druk) 

Format: 120 x 100 cm 

Kolor: 4 + 0 

Ilość stron: 1 

Materiał; PCV, 5mm 

Uwaga! 20 wzorów 

szt. 20      

2.  Bannery dla oddziału w Klukach 

(projekt + druk) 

Format:80 x 800 cm 

Kolor: 4+0 

Uwaga! 4 wzory 

szt. 4      

3.  Plansze do wystawy „Formy cukiernicze” 

(druk + wyklejanie) 

Materiał: plexi mleczna 5 mm+ folia mat z nadrukiem 

Kolor:4+0 

Format: 105 x 200 cm 

szt. 6      
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4.  Plansze do wystawy „Formy cukiernicze” 

(druk + wyklejanie) 

Materiał: PCV trójwarstwowa 5 mm 

Kolor:4+0 

Format: 40 x 60 cm 

szt. 3      

5.  Plansze do wystawy „Formy cukiernicze” 

(druk + wyklejanie) 

Materiał: PCV trójwarstwowa 5 mm 

Kolor:4+0 

Format: 100 x 70 cm 

szt. 2 

 

     

6.  Plansze do wystawy „Formy cukiernicze” 

(druk + wyklejanie) 

Materiał: PCV trójwarstwowa 5 mm 

Kolor:4+0 

Format: 100 x 50 cm 

szt. 5      

7.  Roll-up dla Oddziału w Swołowie 

(druk) 

Format 100 x 200 

Kolor: 4+0 

szt. 1      

8.  Roll-up dla Oddziału w Klukach 

(skład+druk) 

Format: h:200 x 85 cm 

Kolor:4+0 

szt. 1      

9.  Banery reklamowe 

(druk) 

Format 500 x 120 cm 

Kolor: 

4+0 

szt. 6      

10.  Stand reklamowy 

(projekt + druk) 

Materiał: tektura 

szt 3      

11.  Tablice reklamowe wjazdowe 

(druk) 

Materiał: duboud 

Format: 150x120 cm 

szt 2      

RAZEM (łączna cena oferty)     

 
Wartość z pozycji RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego. 

Oświadczamy, że usługi objęte niniejszym postępowaniem będą świadczone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapisami umowy. 
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Oświadczamy, że zaoferowane ceny obejmują w szczególności koszty projektów i druku wszystkich wymieniowych w zestawieniu tablic, banerów, roll-upów (wszelkie niezbędne 

prace związane z wydrukowaniem każdej pozycji), koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, załadunku, wyładunku, transportu oraz wszystkich innych 

kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

Oświadczamy, że ceny  wymienione w niniejszym formularzu cenowym są niezmienne w okresie trwania umowy w 2017 roku. 
 

 

............................... dnia ..........................                                                         .......................................................................... 
      (miejscowość)                                                                       (pieczątka i podpis uprawomocnionego  przedstawiciela Wykonawcy)  


