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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

  
 
 
 
 

…………………………………………………   ………………………………………………… 
                          (pieczęć Oferenta)                                   (miejscowość, data) 

 
 

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków  

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane oferenta:  

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………  

REGON: …………………………………………………………………………………… 

NIP:  …………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………… 

e-mail:  …………………………………………………………………………………… 

www:  …………………………………………………………………………………… 

 
1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe na opracowanie i wydanie innowacyjnych materiałów 

promocyjnych Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dotyczące: 
a. Rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej wraz z opracowaniem księgi wizualizacji znaku. 
b. Kompleksowe wykonanie gry typu „dobble” promującej walory historyczne, kulturowe, 

przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej 
c. Kompleksowe wykonanie gry typu „dobble” promującej walory historyczne, kulturowe, 

przyrodnicze i turystyczne Szlaku Greenways na obszarze LGD „Zapiecek”. 
d. Kompleksowe wykonanie kalendarza ściennego trójdzielnego z główką wypukłą na 2021 r. 

promującego walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi 
Łukowskiej. 

 

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

………………………………………………………  zł netto, ………………………………………………………  zł brutto, 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… brutto) 

W tym: 

a. Rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej wraz z opracowaniem księgi wizualizacji znaku - 
………………………………………………………  zł brutto, 
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b. Kompleksowe wykonanie gry typu „dobble” promującej walory historyczne, kulturowe, 
przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej ………………………………………………………  zł brutto, 

c. Kompleksowe wykonanie gry typu „dobble” promującej walory historyczne, kulturowe, 
przyrodnicze i turystyczne Szlaku Greenways na obszarze LGD „Zapiecek” 
………………………………………………………  zł brutto, 

d. Kompleksowe wykonanie kalendarza ściennego trójdzielnego z główką wypukłą na 2021 r. 
promującego walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej - 
………………………………………………………  zł brutto. 

 
2. Forma płatności: 14 dni od momentu zaakceptowania protokołu odbioru przez Zmawiającego oraz 

LGD „Zapiecek” 

3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.  

 
  

Oświadczam, że: 

 
1. Zaoferowana cena za zamówienie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz akceptuję 

warunki płatności; 
2. Zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie informacje 

niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia; 
3. Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;  
4. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego; 
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 150 dni od daty upływu terminu składania ofert; 
6. Wszelką  korespondencję  w  sprawie  niniejszego  postępowania  należy  kierować  na  poniższy  adres poczty 

elektronicznej: poczta@lgdrazem.pl  

 

 
 

                                                                                                        ……………………………………………..…………… 
                                                                                                 (czytelny podpis lub pieczątka i podpis osoby upoważnionej) 
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