
  
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
„Fundusze Europejskie -  dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 

 

 
„Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 – Wzór oferty 

 

 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 01/POIG/6.1/2013 z dnia 04.02.2013 
na wykonanie  usług doradczych w zakresie opracowania koncepcji wizerunku 

przedsiębiorcy oraz opracowania strategii promocji na targach kosmetycznych na 

potrzeby realizacji projektu pt.: 

 

„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w przedsiębiorstwie 

 Pack Service Michał Matłoka ” 

 

 

realizowanego w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   

przez PACK SERVICE MICHAŁ MATŁOKA 

 

 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 

 
 

1. DANE WYKONAWCY 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Data rozpoczęcia 
działalności 

1.    

 

2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU WYKONAWCY 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
 
 

3. DATA WYSTAWIENIA OFERTY:  ………………………………………………………………………………………. 

4. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:  …………………………………………………………………………………………. 



  
 
 
 

 
 

 

5. OFERTA CENOWA:  

KATEGORIA LP. NAZWA ZADANIA 
JEDNOSTKA 

MIARY 

CENA 
JEDNOSTKOWA 

(PLN NETTO) 

ŁĄCZNA 
WARTOŚĆ 

(PLN NETTO) 

Doradztwo w 
zakresie 

opracowania 
koncepcji wizerunku 

przedsiębiorcy na 
wybranych rynkach 

docelowych 

 
 
 
 1. 

Stworzenie wzornictwa 
w zakresie produktu, 
opakowania, znaku 
firmowego. Działanie 
będzie polegało na 
zakupie usługi w ramach 
której zostanie 
opracowane nowe logo 
firmy oraz System 
Identyfikacji Wizualnej. 

 

125 rbH 
 

  

  
 
2. 

Działania promocyjne i 
informacyjne pod 
warunkiem, że 
przekazywana jest 
informacja, iż projekt 
realizowany jest z 
udziałem wsparcia 
pochodzącego z budżetu 
Unii Europejskiej oraz 
tłumaczenia niezbędne 
do realizacji działań. 
Działanie będzie 
polegało na zakupie 
usługi w ramach której 
zostanie opracowana 
nowa strona 
internetowa firmy.  
 

146 rbH 

    

 
 

3. 

Działania promocyjne i 
informacyjne pod 
warunkiem, że 
przekazywana jest 
informacja, iż projekt 
realizowany jest z 
udziałem wsparcia 
pochodzącego z budżetu 
Unii Europejskiej oraz 
tłumaczenia niezbędne 
do realizacji działań. 
Działanie będzie 
polegało na zakupie 
usługi w ramach której 
zostanie stworzony 

200 rbH 

    



  
 
 
 

 
 

zestaw filmów i 
multimedialnych 
prezentacji promocyjno-
reklamowych Pack 
Service. Filmy będą 
zawierały prezentacje 
oferty firmy, prezentację 
obiektu i standardów 
produkcji w fabryce, 
prezentację 
laboratorium badawczo-
rozwojowego. 
Prezentacje będą 
umieszczone na stronie 
internetowej firmy, 
dystrybuowane w 
formie płyty dvd do 
potencjalnych 
partnerów oraz na 
ekranach LCD w trakcie 
imprez targowych.  
 

Udział w 
zagranicznych 

imprezach targowo-
wystawienniczych w 

charakterze 
wystawcy 

 
 
 1. 

Działania promocyjne i 
informacyjne pod 
warunkiem, że 
przekazywana jest 
informacja, iż projekt 
realizowany jest z 
udziałem wsparcia 
pochodzącego z budżetu 
Unii Europejskiej oraz 
tłumaczenia niezbędne 
do realizacji działań. 
Zakupiono zostanie 
usługa opracowania 
strategii promocji na 
targach kosmetycznych.  
W ramach tej usługi 
zostaną wykonane: 
opracowanie koncepcji 
zabudowy stoiska 
wystawienniczego, 
opracowanie koncepcji 
promocji usług podczas 
targów, doboru i 
rozmieszczenia 
eksponatów, wizerunku 
i kolportażu materiałów 
reklamowych (gadżety, 
ulotki), reklamy w prasie 
targowej. 
 

300 rbH 
  

 



  
 
 
 

 
 

Wartość oferty netto (bez podatku VAT): ……………………………….. PLN (słownie: …………….…………… ) 

Podatek VAT: ……………………………….PLN (słownie: ……………………………….) 

Wartość oferty brutto (z podatkiem VAT)  …………………….PLN (słownie:  ………………………………..). 

 
6. DOŚWIADCZENIE W REALIZOWANIU KOMERCYJNYCH USŁUG DORADCZYCH (BEZ WSPARCIA 

UNIJNEGO) W ZAKRESIE OPRACOWANIA KONCEPCJI WIZERUNKU FIRMY NA RYNKACH 
EUROPEJSKICH:  
 

LP. NAZWA FIRMY DLA KTÓREJ ZREALIZOWANO USŁUGĘ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13  

14.  

15.  

 



  
 
 
 

 
 

 
7. OŚWIADCZENIA OFERENTA:  

Ja/my niżej podpisany/i oświadczam/y, że: 

 podane ceny będą stałe w trakcie obowiązywania umowy, w cenie naszej oferty zostały 
uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,  

 akceptujemy termin i warunki realizacji zamówienia, 

 gwarantuję/jemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania 
ofertowego oraz założeniami wniosku o dofinansownie przedmiotowego projektu,  

 oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu 
składania ofert tj. do dnia 15.03.2013; 

 w przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję/emy się 
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego , 

 posiadam/y niezbędna wiedzę i doświadczenie, 

 dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

 znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

  

 

 

 

..................................................................                          ……...........................                                                                         
Podpis osoby uprawnionej do składania                            Miejscowość i data                               

                                           oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 


