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Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
do zapytania ofertowego z dn. 22.06.2015 r. 
 

Nazwa podmiotu 
 
 
 

Adres 
 
 

NIP 
 

Numer telefonu 
 

Adres e-mail 
 
 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie materiałów (teksty, 

zdjęcia, materiały filmowe) dotyczących obiektów występujących na Szlaku Kulinarnym 
Podkarpackie Smaki (około 40 obiektów) w telewizji hybrydowej (HbbTV), która jest dostępna 
dzięki wprowadzeniu Naziemnej Telewizji Cyfrowej, w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki 
Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię 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] 

Zamieszczenie materiałów 
(teksty, zdjęcia, materiały 
filmowe) dotyczących obiektów 
występujących na Szlaku 
Kulinarnym Podkarpackie Smaki 
(około 40 obiektów) w telewizji 
hybrydowej (HbbTV). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Termin realizacji zamówienia: 1.07.2015 r. 

do dnia 23.09.2015 r., 

b) Teksty i zdjęcia zostaną dostarczone przez 

Zamawiającego najpóźniej do dn. 

15.07.2015 r., 

c) Materiały filmowe (długośd około 3:00 - 

4:30 min.) w formacie Full HD, DVD bądź w 

wersji internetowej zostaną dostarczone 

przez Zamawiającego najpóźniej do dn. 

15.07.2015 r., 

d) Wykonawca zamieści na stronie serwisu 

informację o źródłach finansowania oraz 

instytucji realizującej projekt zgodnie  

z Wytycznymi ws. informacji i promocji 
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Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
 

Szwajcarsko–Polskiego Programu 

Współpracy, które dostępne są na stronie 

www.programszwajcarski.gov.pl 

i zaakceptowane przez Zamawiającego, 

zgodnie z możliwościami Wykonawcy. 

 
 
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. Posiadam niezbędną wiedzę oraz zaplecze techniczne do wykonania niniejszego 
zamówienia. 

7. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
…..……………….………………..…..………………….…………………. 

(Data, podpis osoby wypełniającej oraz pieczątka firmowa) 


