Szkoła Podstawowa nr 4
34-400 Nowy Targ
os. Niwa 4c

……………………………………….

………………….…………………….

(Pieczęć firmowa)

(Miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
Po zapoznaniu się z warunkami określającymi przedmiot zamówienia – wykonanie sztandaru
do Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu zostaje przedstawiona przez firmę/podmiot
(wpisać pełne dane firmy):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oferta na zakup ww. (proszę wpisać wartości netto i brutto):
Symbol

Opis produktu

ilość

Awers: Materiał ozdobny w kolorze jasnoniebieskim (z fakturą ozdobną), z napisem „Szkoła
Podstawowa nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu, Rok 1933 Rok 2018”. W centralnej
części postać króla Kazimierza III Wielkiego (jak na obrazie Matejki). Wszystko haft ręczny wypukły,
nici kolorowe – złote, metalizowane.
Sztandar rozmiar
Rewers: Materiał ozdobny w kolorze czerwonym (z fakturą ozdobną), wyhaftowany, wypukłym
1m x 1m
orłem (godło Polski) z napisem „Honor, Bóg, Ojczyzna, Nauka” . Wszystko haft ręczny.
Całość obszyta ozdobione frędzlami w kolorze złotym, metalizowanym z trzech stron – krawędzi dł. 7
cm, uchwyty do zawieszenia w odległości nie więcej niż 8 cm. Czcionka wysokość 7 cm, krój:
Monotype Corsiva, pogrubiona. Gramatura tkaniny co najmniej 285g/m2 .
Drzewiec do
sztandaru
Podstawa do
sztandaru
Szarfy i
rękawiczki
Szarfa do
sztandaru
Czas wykonania

Wykonany z drewna w kolorze jasnobrązowym zakończony metalową głowicą z orłem. Oczka do
zawieszenia sztandaru metalowe z odległością nie więcej niż 8 cm.
W części dolnej osłona metalowa na wysokości ok 20-30 cm.

1

1 szt.

Wykonana z materiału drewnopodobnego w kolorze zbliżonym do drzewca sztandaru.
Zestaw trzech szarf biało-czerwonych i trzech par białych rękawiczek dla pocztu sztandarowego.
Szarfa biało-czerwona do sztandaru o długości co najmniej 1 m.

1
zestaw
1 szt.

Projekt sztandaru (z próbkami materiału) wykonany do 30 marca 2018 r., natomiast wykonanie do 1
sierpnia 2018 r.
Całkowita wartość zamówienia

Proponuje się inne warunki (jakie, wymienić)…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………
(data i podpis osoby reprezentującej podmiot)

Oświadczam, że w przypadku wyboru wskazanej przez mnie oferty, podpiszę umowę na wykonanie
ww. usługi do 7 dni.

…………………….…………………………
(data i podpis osoby reprezentującej podmiot)

-

