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Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku 
 
 

Oferent: Imię i nazwisko / nazwa  

Adres e-mail:  

Numer telefonu:  

Adres:  

 
Zamawiający: Euro Innowacje sp. z o.o. 

ul. Garbary 100/11 

61-757 Poznań 

NIP: 7831689551 

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU 

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku dotyczące zamówienia „Usługa opracowania graficznego materiałów 

szkoleniowych i dydaktycznych – operator DTP” w ramach projektu pn. „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w 

powiecie pilskim” o numerze POWR.02.10.00-00-3007/20, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji”, Działania 2.10 „Wysokiej jakości systemu oświaty”: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z przesłanym przez Euro Innowacje sp. z o.o. rozeznaniem rynku. 

2. Składam ofertę na podanych niżej warunkach cenowych: 

 
 

 
Etap 

 

 
Przedmiot zamówienia 

Cena netto za 

1 godzinę pracy 

[PLN] 

(jeśli dotyczy)* 

Cena brutto 

za 1 godzinę 

pracy [PLN] 

Łączna 

liczba 

godzin 

pracy 

Łączna wartość 

netto 

[PLN] 

 
Łączna wartość 

brutto [PLN] 

A B C A x C = D B x C = E 

 
 
 

1 

Opracowanie graficzne 8 

materiałów szkoleniowych dla 

nauczycieli/studentów w zakresie 

innowacyjnych rozwiązań 

organizacyjno-dydaktycznych 

(operator DTP) 

   
 
 

160 

  

 
2 

Opracowanie graficzne 8 

materiałów dydaktycznych 

(operator DTP) 

F G H F x H = I G x H = J 

  
320 

  

Łączna wartość netto (D + I) [PLN]*: 
 

Łączna wartość brutto (E + J) [PLN]: 
 

*Jeśli Wykonawca: nie jest płatnikiem podatku VAT lub nie prowadzi działalności gospodarczej wypełnia 

jedynie pola dotyczące ceny brutto. 
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3) Oświadczam, iż złożona przeze mnie oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu 

zawarte w pkt. VII ust. 3. ppkt. 1) rozeznania rynku, tj. spełniam wymienione poniżej warunki 

lub dysponuję osobą/osobami, które zostaną skierowane przeze mnie do realizacji niniejszego 

zamówienia, spełniającymi poniższe warunki: 

a) bardzo dobra znajomość pakietu Adobe a w szczególności: InDesign, Photoshop, 

Illustrator, 

b) znajomość zagadnień związanych z projektowaniem graficznym, 

c) znajomość aktualnych trendów w projektowaniu graficznym, 

d) znajomość zagadnień związanych z typografią, składem publikacji i DTP, 

e) znajomość podstaw fotografii cyfrowej. 
 
 
 

 

  , dnia    

(Miejscowość) (Data) 
 

Podpis 
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