Chojnice, dnia 16.09.2022 r.
ROZEZNANIE RYNKU NR 1/2022/UW
W związku z realizacją zadania pn. „Zebrać więcej” współfinansowanego przez Wojewodę
Pomorskiego zapraszamy do składania ofert na wydruk i dostawę ulotek oraz wlepek.

ZAMAWIAJĄCY

PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA

Nazwa: Bank Żywności w Chojnicach
Adres:ul. Świętopełka 10, 89-620 Chojnice
NIP: 555-18-68-719
Osoba kontaktowa: Jolanta Neyman / Patrycja Michalak
tel. 692692801
Prosimy o wycenę:
-wydruk i dostawa 1500 szt ulotka, format A5, papier kreda błysk
130g, kolor 4+4.
- wlepka (naklejka) kolorowa, rozmiar około 47mm x 55mm 20000szt

SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA
OFERTY
KRYTERIUM
WYBORU
ZAŁĄCZNIKI DO
OFERTY
SPOSÓB ZŁOŻENIA
OFERTY
WYNIKI
ROZEZNANIA
RYNKU

Oferty należy złożyć na załączniku nr 1
1.Cena
Załącznik nr 1
Oferty zależy złożyć drogą elektroniczną do 22.09.2022r. do
godziny 14.00 [liczy się data wpływu] na adres:
dt_bzchojnice@op.pl
Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie Banku
Żywności w Chojnicach.

Lista załączników:
ZAŁĄCZNIK NR 1: Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY DO ROZEZNANIA RYNKU NR 1/2022/UW
NAZWA FIRMY/
IMIĘ I NAZWISKO
REGON / NIP
ADRES
TELEFON

E-MAIL
W związku z procedurą rozeznania rynku nr 1/2022/UW z dnia 16.09.2022, przedstawiam
ofertę:
Nazwa USŁUGI
Cena brutto

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH
Składając ofertę w postępowaniu rozeznania rynku oświadczam:
▪Jako Oferent nie jestem powiązany z Bankiem Żywności w Chojnicach lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Żywności w Chojnicach lub osobami wykonującymi w
imieniu Banku Żywności w Chojnicach czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury Rozeznania Rynku.
▪Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

………………., [data]

Imię i nazwisko osoby składającej ofertę i oświadczenie

