
ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax: 042 664 37 50 

e-mail: kontakt@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl  
 

 
 

Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego 1/PK/2015 
 
 
..................................................... 
/pieczęć Wykonawcy/  
 
 
 

Do:  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26 

 
 
Od:  
................................................................................................................................................................. 
/pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ 
 
 
NIP ....................................... REGON ..................................  
 
tel. ........................................... fax........................................... 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferta dotyczy zapytania ofertowego nr 1/PK/2015 tj. działań promocyjnych w ramach projektu 

świadczenie usług doradczych w PK KSU w ramach szerszego projektu systemowego PARP 

„Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”. Oferowany zakres usług jest zgodny ze specyfikacją 

zawartą w formularzu ofertowym.  

 

1.       Materiały promocyjne  -  

·         Ulotki projekt, druk, kolportaż – 500 szt.  

·         Plakaty. -20 szt. 

 ·         roll-up – 1 szt 

 Cena netto ………………PLN  

 
Stawka podatku VAT:  ...............% 
 
Cena brutto: …………………………………PLN 

 

2.       Działania reklamowe w sieci –  

·         Google Adwords –nie może nosić znamion „pozycjonowania” może być tylko kampanią 

regionalną. 

·         Facebook 

·         Linkedin 
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 Cena netto ………………PLN  

 
Stawka podatku VAT:  ...............% 
 
Cena brutto: …………………………………PLN 

 

3.       Działania reklamowe bezpośrednie –  

·         Direct mailing ( projekt + wysyłka) działania kwartalnie powtarzane, w miara potrzeby 

częściej – jako następstwo Direct calling 

·         Direct calling ( 1000 telefonów działania powtarzane kwartalnie począwszy od miesiąca 

lutego 2015 roku)  

 
Cena netto ………………PLN  

 
Stawka podatku VAT:  ...............% 
 
Cena brutto: …………………………………PLN 
 
 
Łączna wartość oferty (suma pozycji 1 do 3 ) netto …………. PLN 
Słownie netto …………………………………………………………………… PLN 
 
 
Łączna wartość oferty (suma pozycji 1 do 3 )  brutto:  ….…..…..PLN 
Słownie brutto  ………………………………………………………………….PLN 
 
 
Oświadczamy, że: 

 

1) Zapoznaliśmy się z treścią otrzymanego zapytania ofertowego. 

2) Niniejsza oferta obejmuje wykonanie zamówienia w sposób zgodny z otrzymanym zapytaniem 

ofertowym. 

3)          Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez Zamawiającego dla 

potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 

4) Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 

przedmiotowego zamówienia. 

5) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu 

zaproponowanym przez Zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy. 

 

Osobą (osobami) upoważnioną (upoważnionymi) do kontaktów z ŁARR S.A. w sprawie składanej oferty 

jest (są):  

 

.................................................................................................................................................................. 

(prosimy wpisać stosowne imię i nazwisko, tel., e-mail) 

 

............................dnia ............ 2015 r.           

      

 

 ........................................................... 

       / podpis Wykonawcy / 


