Znak sprawy: EZ-MR15-12/2017

Formularz ofertowy
Dostawa sukcesywna tabliczek na krzyż i trumnę na rok 2018
(nazwa rodzaju zamówienia)

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrzei 6
73-110 Stargard, NIP: 854-001-15-20

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tabliczek na krzyż i trumnę. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia obejmuje wyszczególnienie ceny ofertowej.
a) termin wykonania zamówienia: od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku.
c) warunki płatności: fakturowanie miesięczne, płatność przelewem 30 dni od daty otrzymania faktury.
III. Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 14.12.2017 godzina 12:00 w formie*:
 Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: j.w, lub
 W wersji elektronicznej na e-mail:oferty@mpgk.stargard.pl
IV. Nazwa i adres Wykonawcy;
………………………………………………..……………………………
……………………………………………..………………………………
…………………………………………..…………………………………
Tel. kontaktowy ……………..…….…..….. fax. …….….……….………….., e-mail:………………………………………….
NIP: …………………………….....
Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania oferty do
zawarcia umowy na przedstawionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą:

1. …………………………………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………..……………………………….
(pełniona funkcja)

Oferowana przez nas cena za:

Łączna wartość oferty:
Cena ofertowa netto……………..… zł (słownie………….………………….….……….………………………..……………….)
Podatek VAT……………………..…. zł (słownie………………………………..….……..………………………………………..)
Cena ofertowa brutto………………..zł (słownie……………………...….…...………….………………………….……………..)
Zobowiązania Wykonawcy:
1) Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu zamówienia protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego.
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: ……………………………………….……… tel. ………………

…………………………………………
Pieczęć firmowa Oferenta

.........................................................
(podpisy składających oświadczenia
z pieczątkami imiennymi )

Wyszczególnienie ceny ofertowej:
L.P

NAZWA

jm

Ilość

1

Tabliczka na krzyż drewniany – metalowa
(wyznaniowa) :
1. Blacha nierdzewna od 0,1 do 1,5 mm, kształt
wygięty z pięcioma kątami,
2. Wymiar tabliczki : od 263 -270 mm x 238 – 312
mm,
3. Tło tabliczki koloru czarnego,
4. Pasek biały o szer. do 1,00 mm, przerwa kolor
czarny 1,5 mm i pasek koloru białego do 3,00 mm,
5. W górnej części tabliczki krzyż koloru białego o
wym. 670 mm na 360 mm koloru białego. Pod krzyżem
liść palmy (wygięty) o wym. 100,00 mm koloru białego.
Z prawej strony napis dużymi literami : Ś.P. o wym.
100,00mm 150,00 mm z kropkami koloru białego,
6. Z lewej strony liścia palmy na dł. 950 mm gwiazdka
koloru białego o wym. 170,00 mm x 170,00 mm, pod
gwiazdką 60,00 mm krzyżyk koloru białego o wym.
20,00 mmx 10,00 mm, poniżej w odległości 180 mm
napis dużymi literami : AVE MARIA o wym. 103,00 x
103,00 mm i na dł. 120,00 mm.

szt.

210

2

Tabliczka na krzyż drewniany – metalowa
(wyznaniowa) :
1. Blacha nierdzewna od 0,1 do 1,5 mm, kształt
wygięty z pięcioma kątami,
2. Wymiar tabliczki : od 263 -270 mm x 238 – 312,
3. Tło tabliczki koloru czarnego,
4. Pasek biały o szer. do 1,00 mm, przerwa kolor
czarny 1,5 mm i pasek koloru białego do 3,00 mm,
5. W górnej części tabliczki krzyż koloru białego o
wym. 670 mm na 360 mm koloru białego. Pod krzyżem
liść palmy (wygięty) o wym. 100,00 mm koloru białego.
Z prawej strony napis dużymi literami : Ś.P. o wym.
100,00mm 150,00 mm z kropkami koloru białego,
6. Z lewej strony liścia palmy na dł. 950 mm gwiazdka
koloru białego o wym. 170,00 mm x 170,00 mm, pod
gwiazdką 60,00 mm krzyżyk koloru białego o wym.
20,00 mmx 10,00 mm, poniżej w odległości 180 mm
napis dużymi literami : SPOCZYWAJ W SPOKOJU o
wym. 103,00 x 103,00 mm i na dł. 120,00 mm.

par

210

Cena
jednostk
owa
netto w zł

Wartość
netto w
zł

Wartość
brutto w zł
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Tabliczka na krzyż drewniany – metalowa (
wyznaniowa):
1. Blacha nierdzewna od 0,1 do 1,5 mm, kształt
wygięty z pięcioma kątami,
2. Wymiar tabliczki : od 263 -270 mm x 238 – 312
mm,
3. Tło tabliczki koloru białego,
4. Pasek czarny o szer. do 1,00 mm, przerwa kolor
biały 1,5 mm i pasek koloru czarnego do 3,00 mm,
5. W górnej części tabliczki krzyż koloru czarnego o
wym. 670 mm na 360 mm. Pod krzyżem liść palmy
(wygięty) o wym. 100,00 mm koloru czarnego. Z
prawej strony napis dużymi literami : Ś.P. o wym.
100,00mm 150,00 mm z kropkami koloru czarnego,
6. Z lewej strony liścia palmy na dł. 950 mm gwiazdka
koloru czarnego o wym. 170,00 mm x 170,00 mm,
pod gwiazdką 60,00 mm krzyżyk koloru czarnego o
wym. 20,00 mm x 10,00 mm, poniżej w odległości 180
mm napis dużymi literami : SPOCZYWAJ W
SPOKOJU o wym. 103,00 x 103,00 mm i na dł. 120,00
mm, koloru czarnego.

szt.

30

4

Tabliczka na krzyż drewniany – metalowa „świecka”:
1. Blacha nierdzewna od 0,1 do 1,5 mm, kształt
wygięty z pięcioma kątami,
2. Wymiar tabliczki : od 263 -270 mm x 238 – 312
mm,
3. Tło tabliczki koloru czarnego,
4. Pasek biały o szer. do 1,00 mm, przerwa kolor
czarny 1,5 mm i pasek koloru białego do 3,00 mm,
W górnej części tabliczki liść palmy (wygięty) o wym.
100,00 mm koloru białego

szt.

10

5

Tabliczka na trumnę z tworzywa sztucznego:
1. Kształt prostokąta o wym. od 195 – 200,00 mm x
125,00 mm – 135,00 mm,
2. Tło koloru złotego od skraju tabliczki na dł. 3,00 mm,
pasek czarny wokoło prostokąta o gr. Do 1,00 mm,
przerwa 1,00 mm i pasek czarny 0,5 mm, z lewej
strony czarny krzyż, gdzie ramię krótkie o wym. 250,00
mm, a ramię dł. o wym. 440,00 mm. Poniżej miedzy
ramionami krzyża po obu stronach napis dużymi
literami Ś.P. o wym. 0,70 mm x 10,00 mm. Poniżej
dolnego ramienia krzyża w odległości 20,00 mm napis
małymi literami żył odstęp 30,00 mm lat w kolorze
czarnym, na odległości 30,00 mm zm. dnia w kolorze
czarnym i 10,00 mm poniżej napis w kolorze czarnym :

szt.

370

SPOCZYWAJ W SPOKOJU o wym. 0.50 x 0,80 mm.
Tło koloru złotego mat z połyskiem.

Razem:

