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FORMULARZ OFERTOWY 
 

Imię i nazwisko/nazwa firmy 
 
 
 

Adres 
 
 
 

Dane kontaktowe  
(telefon, e-mail) 

 
 
 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty do zapytania ofertowego z dnia 21.04.2016 r. na 
zapewnienie tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych z języka polskiego na język angielski 
i odwrotnie podczas konferencji, która odbędzie się w dniu 8 i 9 czerwca 2015 r. w Rzeszowie  
w związku z realizacją projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego 
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej, składam ofertę: 
 

Lp. Rodzaj usługi Specyfikacja 
Proponowana 

cena  
(PLN brutto) 

1. Tłumaczenie 
konsekutywne  
z języka polskiego 
na język angielski i 
odwrotnie 

 Termin realizacji oraz orientacyjny czas tłumaczeń:  
8.06.2016 r. w godz. 19:00-22:00 (3h) 

 Miejsce: 
Rzeszów, Hilton Garden Inn (ul. 1 Majora Wacława Kopisto, 35-315 
Rzeszów) 

 Liczba tłumaczy: 2 

 Zakres tłumaczeń: 
Praca tłumaczy będzie związana ze stałą obecnością tłumaczy przy 
wyznaczonych osobach: tłumaczeniem rozmów, przemówień etc. 
podczas kolacji. 

 

2. Tłumaczenie 
symultaniczne 
z języka polskiego 
na język angielski i 
odwrotnie 

 Termin realizacji oraz orientacyjny czas tłumaczeń:  
8.06.2016 r. w godz. 9:30-14:00 (4 h 30 min.) 
9.06.2016 r. w godz. 10:00-13:00 (3 h) 

 Miejsce: 
Rzeszów, Hilton Garden Inn (ul. 1 Majora Wacława Kopisto, 35-315 
Rzeszów) 

 Liczba tłumaczy: 2 

 Zakres tłumaczeń: 
Tłumaczenie symultaniczne podczas paneli dyskusyjnych.  
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3. Zapewnienie 
sprzętu 
wykorzystanego 
do tłumaczenia  

 Wykonawca zapewnia:   

- 1 aparatura do tłumaczeń, 

- 1 kabina dla tłumaczy, 

- odbiorniki ze słuchawkami (150 szt.), 

- obecność osoby do obsługi technicznej, która zajmuje się 
wydawaniem i zbieraniem odbiorników. 

 
 
Składając niniejszą ofertę oświadczam, iż: 
1. Zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskałem/-am informacje niezbędne do przygotowania oferty.  
2. Jestem związany/-a niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym,  

a w przypadku wyboru niniejszej oferty do czasu zawarcia umowy. 
3. Informacje składające się na ofertę stanowią tajemnicę i jako takie nie mogą być udostępnione 

innym uczestnikom niniejszego postępowania.  
4. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 
5. Oferta spełnia wszystkie kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym. 
6. Składając niniejszą ofertę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  

z Ustawą o ochronie danych osobowych, na potrzeby przeprowadzania niniejszego 
postępowania.  

 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………. 

 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Miejsce i data Własnoręczny podpis / pieczątka 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


