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Pieczątka firmowa Wykonawcy znak sprawy: 1/D/2020/ZDZO/UE

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO - CENOWY

załącznik nr 2 do zaproszenia

Lp Pozycja w 
projekcie Opis przedmiotu zamówienia Jednostka 

miary Ilość Producent Cena 
jednostk.netto 

 Wartość netto  % VAT  Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 C.1.39

projekt plakatu nt wydarzenia promującego 
operację. Operacja nosi tytył: Realizacja 
polisensorycznych warsztatów z zakresu hortiterapii 
oraz przestrzeni warsztatowej do hortiterapii w 
postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN 
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego 
dla Dzieci i Młodzieży "Zameczek" w Rudołtowicach. 
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 w związku z czym 
obowiązują zasady zgodnie z  książką wizualizacji i 
logotypów zamieszczoną na stronie internetowej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-
logotypy. Na Plakacie muszą zostać umieszczone 
oprócz loga UE, PROW na lata 2014-2020, 
LEADER logo LGD Ziemia Pszczyńska oraz nasze 

sztuka 1

2 C.1.40 druk plakatów A3, papier 350 g: do rozwieszenia w 
szkołach, domach kultury itp. sztuka 50

3 C.1.41 druk plakatów na papierze blueback B1 do 
rozwieszenia na zewnątrz sztuka 20

4 C.1.42

projekt bannera - reklama zewnętrzna przestrzeni 
warsztatowej. Operacja nosi tytył: Realizacja 
polisensorycznych warsztatów z zakresu hortiterapii 
oraz przestrzeni warsztatowej do hortiterapii w 
postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN 
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego 
dla Dzieci i Młodzieży "Zameczek" w Rudołtowicach. 
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 w związku z czym 
obowiązują zasady zgodnie z  książką wizualizacji i 
logotypów zamieszczoną na stronie internetowej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-
logotypy. Na Plakacie muszą zostać umieszczone 
loga UE, PROW na lata 2014-2020, LEADER, LGD 
Ziemia Pszczyńska oraz nasze logo Zameczeku.

sztuka 1

5 C.1.43 druk bannera 200x100 cm, 510 g, oczkowany co 
ok. 50 cm sztuka 1

6 C.1.44

gadżet ekologiczny - ekodocznika dla osób 
biorących udział w warsztatach  (rozmiar 
7,5x7,5x7x7,5cm wykonana z ekologicznego 
materiału) z wymaganymi logotypami zgodnie z 
wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

sztuka 80

7 C.1.45

balony (kolor zielony) z nadrukiem z wymaganymi 
logotypami zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z patyczkami - zestaw 100 
szt

zestaw 1

RAZEM : X
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