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Rozeznanie cenowe nr 2/RPO/8.7/FDFOP na usługę dotyczącą druku 
materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, zaproszenia)  

 

W ramach realizacji projektu pn. „Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita 
grubego kierowany do pracujących mieszkańców subregionu wrocławskiego i m. Wrocławia 
realizowany przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
nr umowy RPDS.08.07.00-02-0016/16, Fundacja Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 
zaprasza do składania formularzy rozeznania cenowego nr 2/RPO/8.7/FDFOP na usługę dotyczącą 
druku materiałów informacyjno-edukacyjnych: broszury oraz zaproszenia. 

Oferty należy składać na załączonym formularzu rozeznania cenowego (Załącznik nr 1), do dnia 

20.09.2017r., mailowo na adres: fdfop@fdfop.org.pl lub osobiście/pocztowo na adres: Fundacja 

Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, ul. Kołłątaja 31, pok. 1-2, 50-004 Wrocław. 

Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są w biurze projektu ul. Kołłątaja 31, pok. 1-2, 50-004 

Wrocław od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:30.  

Informujemy, że po weryfikacji ofert skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami. 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC 

ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe. 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Załącznik nr 1  

do rozeznania cenowego nr 2/RPO/8.7/FDFOP na usługę 
dotyczącą druku materiałów informacyjno-edukacyjnych 
(broszury, zaproszenia) 
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DANE OFERENTA  

Nazwa Wykonawcy  

NIP, Regon  

Adres Wykonawcy  

Telefon, e-mail  

 
 

Lp. Przedmiot 
rozeznania 
cenowego 

Specyfikacja Wartość brutto 

1 druk materiałów 
informacyjno-
edukacyjnych tj. 
broszury, 
zaproszenia  

Druk: broszury, zaproszenia  
 

Specyfikacja broszura: 
1. nakład 2 tyś szt. 
2. Format A4 składany na pół  
3. zadruk 4+4 
4. papier kredowy matowy 
5. gramatura papieru ok. 200 g/m2 
6. druk w pełnym kolorze CMYK 

-  

  Specyfikacja zaproszenie: 
1. nakład 5 tyś. szt.  
2. Format A4  
3. zadruk 4+0  
4. papier zwykły drukowy  
5. gramatura papieru 80g/m2  
6. druk w pełnym kolorze CMYK 

 

SUMA  

Zakładany okres wykonania usługi od momentu otrzymania materiałów 
merytorycznych: 

 

 
Razem - wartość brutto słownie…………………………………………………………………………………………… 
 
 
...............................................            ....................................................... 
Miejscowość, data      pieczęć i podpis Wykonawcy 


