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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 

 
 
 
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-8/12 

 

FORMULARZ CENOWY 
 

Ja niżej podpisany(a),............................................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz ………………………………….........……………………………….. 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-8/12 na wykonanie 
materiałów reklamowych wraz z dostawą w ramach realizacji projektu pt.: „Upowszechnianie najnowszej 
wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego 
w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”, realizowany w ramach programu 
operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-
2013”, z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10) 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy realizację zamówienia zgodnie z 
poniższymi cenami: 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Cena jedn. 
Netto w 

PLN 

Ilość 
sztuk 
/kpl. 

Wartość Netto 
w PLN 

(kol.3 x kol.4) 

Stawka 
VAT w 

% 

Kwota 
VAT 

Wartość brutto w 
PLN z VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Smycz sublimacyjna 
z holderem  120     

2. Wkład notatnikowy 
A5  120     

3. 
Długopis 
automatyczny 
metalowy 

 120     

4. Torba papierowa  120     

5. 
Kurtka w kolorze 
granatowym i/lub 
czarnym 

 120     

 Wydruk baneru do 
roll-upa  1     

 *WARTO ŚCI 
OGÓŁEM:  

X X  X   

 

*Wartości OGÓŁEM  należy przenieść do formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ) 

   Razem: wartość brutto………………………………… PLN 

    słownie: (………………………………………………..………………………………………………….………..) 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 
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_________________________data________________                      _______________________________________________ 
           Miejscowość                                                                                                   ( podpis czytelny lub nieczytelny z pieczęcią imienną osoby 
                                                                                                                                  lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy) 


