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Załącznik do zapytania ofertowego z dn. 29.10.2014 r. 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Imię i nazwisko/  
nazwa podmiotu 

 
 
 
 

 
Adres 

 

 
 

NIP 
 

Dane kontaktowe  
(tel., e-mail) 

 
 
 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na produkcję 15 materiałów filmowych 

(minimum 3:00 min. – maksymalnie 4:30 min. każdy) poświęconych tematyce produktów 
regionalnych, lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych a także popularyzacji ww. produktów 
występujących w województwie podkarpackim oraz ich emisje na antenie telewizji regionalnej  
o geograficznym zasięgu oddziaływania – co najmniej 90% pokrycia terenu województwa 
podkarpackiego, w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” realizowanego przy 
wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej, składam ofertę: 
 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Specyfikacja zgodna z zapytaniem ofertowym 
Proponowana 

cena brutto 
w PLN 

 
 
 
 
 
 

 
Produkcja i emisja  

15 materiałów 
filmowych 

Produkcja 15 materiałów filmowych (minimum 3:00 min. – maksymalnie 4:30 min. 
każdy) poświęconych tematyce produktów regionalnych, lokalnych, tradycyjnych i 
ekologicznych a także popularyzacji ww. produktów występujących w województwie 
podkarpackim oraz ich emisje na antenie telewizji regionalnej o geograficznym 
zasięgu oddziaływania – co najmniej 90% pokrycia terenu województwa 
podkarpackiego.   
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) długośd każdego materiału filmowego - minimum 3:00 min. – maksymalnie 
4:30 min. każdy, 

b) format materiałów filmowych – Full HD, DVD, wersja internetowa, 
c) przekazanie materiałów filmowych na nośniku multimedialnym dla 

Zamawiającego: najpóźniej do dn. 29.12.2014 r.  
d) okres emisji materiałów filmowych: najpóźniej do dn. 28.12.2014 r., 
e) jednokrotna emisja materiałów filmowych (każdy materiał filmowy  

x 1 emisja), 
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f) Wykonawca udzieli niewyłącznej licencji bez ograniczeo co do terytorium i 
czasu, licząc od dnia zapłaty należnego wynagrodzenia na następujących 
polach eksploatacji: 

 utrwalenie dowolną techniką, w tym utrwalenie audiowizualne (w tym 
analogowe i cyfrowe) na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w 
szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, 
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym 
Internet), 

 zwielokrotnienie analogowe i cyfrowe jakąkolwiek techniką, w tym 
techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, 
techniką  światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w 
sieci multimedialnej (w tym Internet), 

 wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,  

 rozpowszechnianie i publikowanie materiałów filmowych, w tym 
nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we 
fragmentach dowolnie wybranych przez Stowarzyszenie  - za pomocą 
wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i 
nadawanie kablowe oraz za pośrednictwem satelity, 

 opracowywanie materiałów filmowych, 

 prawo obrotu materiałami filmowymi oraz jego opracowaniami w kraju  
i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie materiałów 
filmowych lub oddanie ich do używania na podstawie innego stosunku 
prawnego, 

 wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których 
materiały filmowe utrwalono lub zwielokrotniono, 

 sporządzanie wersji obcojęzycznych, 

 wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej  
w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadao i wielkości nakładów, 

 wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

 wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik 
przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, 
informatyczne i bezprzewodowe, 

 publiczne i niepubliczne udostępnianie materiałów filmowych  
w taki sposób, aby każdy mógł mied do nich dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, 

 wykorzystanie fragmentów materiałów filmowych do celów 
informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. 

g) Do przygotowania materiałów filmowych mogą byd użyte w razie potrzeby 
materiały archiwalne, będące w posiadaniu Wykonawcy. 

h) Wszystkie materiały powinny byd opatrzone informacją o źródłach 
finansowania zgodnie z Wytycznymi ws. informacji i promocji Szwajcarsko–
Polskiego Programu Współpracy dostępne na stronie 
www.programszwajcarski.gov.pl i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 
 

http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params%5bsection_id%5d=42&params%5bcategory_id%5d=250&params%5bid%5d=529
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params%5bsection_id%5d=42&params%5bcategory_id%5d=250&params%5bid%5d=529
http://www.programszwajcarski.gov.pl/
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Oświadczam, iż posiadam doświadczenie w produkcji min. trzech materiałów filmowych  
o długości, co najmniej 3 min. – 30 min. w okresie styczeo 2012 r. – wrzesieo 2014 r. 
 
Tabelaryczne zestawienie produkcji min. trzech materiałów filmowych o długości, co najmniej 3 
min. – 30 min. w okresie styczeo 2012 r. – wrzesieo 2014 r.: 
 

 
Składając niniejszą ofertę oświadczam, iż: 

1. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeo oraz 
uzyskałem/am informacje niezbędne do przygotowania oferty.  

2. Informacje składające się na ofertę stanowią tajemnicę i jako takie nie mogą byd 
udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.  

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

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

6. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
 
 
 

 
 
 

……………………………………………. 

 
 
 

………………………………………………………….. 
Miejscowośd, data Czytelny podpis oraz pieczątka 

 
 
 

Lp. Nazwa materiału filmowego 
Okres 

produkcjimateriału 
filmowego 

Zleceniodawca 

1. 
 

 
 

 

2. 
 
 

 
 

3.   
 


