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W związku z realizacj ą projektu „Nauka kluczem do 
sukcesu"  

Gmina Cegłów  

poszukuje dostawcy dzienników do zaj ęć dodatkowych 
oraz logopedii. 

 

1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej lub papierowej do dnia 

17 grudnia 2013 r., na adres mailowy r.chychlowski@ceglow.pl lub w siedzibie 

urzędu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Cegłów. 

2. Zamówienie będzie zlecone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 z późn. zm.). 

3. Oferty należy składać wyłącznie na poniższym formularzu ofertowym 

4. Gmina Cegłów zastrzega sobie możliwość wydłużenia składania ofert 

5. Zamówienie musi zostać zrealizowane do dnia 23 grudnia 2013r. 
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Formularz Oferty 

Oferta na wykonanie materiałów promocyjnych 
 
…………………………………………………………… 
                            Nazwa podmiotu składającego ofertę 

……………………………………………………………. 
                                      NIP REGON Wykonawcy 

……………………………………………………………. 
                   Adres korespondencyjny Wykonawcy 

……………………………………………………………… 
                    Imię i nazwisko osoby ze strony Wykonawcy 
            do kontaktów roboczych w związku ze złożona ofertą 

 
Lp. Nazwa usługi (szt) Cena jednostkowa 

brutto w zł 
Cena ogółem brutto w zł 

1. Dzienniki do zajęć 
logopedycznych 

5   

2. Dzienniki do zajęć 
socjoterapeutycznych 

1   

3. Dziennik do zajęć z gimnastyki 
korekcyjnej 

2   

4. Dziennik do zajęć dodatkowych 
z j. polskiego 

3   

5. Dziennik do zajęć z matematyki 4   
 Razem X   

 
Oferta ważna do 30 dni.  
…………………………………………………………………………………………. 
      (imię i nazwisko tel/email i podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy do złożenia oferty) 
 
 

 


