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Załącznik nr 2 

 

Formularz ofertowy/cenowy 

 

Postępowanie  nr 01/2022 

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

Dane Wykonawcy: 

 

Nazwa: ............................................................................................................................................  

Adres: ..............................................................................................................................................  

NIP: .................................................................................................................................................  

Nr telefonu: .....................................................................................................................................  

Adres e-mail:  ..................................................................................................................................  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Lp. Nazwa Koszt netto Koszt brutto 

1. Scenariusze filmów   

2. Tekst lektorski   

3. Wykonanie materiałów filmowych   

4. Postprodukcja (montaż, 

udźwiękowienie, koloryzacja, 

grafika) 

  

5. Muzyka   

6. Lektor polski   

7. Tłumaczenia ukraiński   

8. Tłumaczenia angielski   

9. Lektor ukraiński   

10. Lektor angielski   

11. Panoramy kołowe   
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12. Logistyka ekipy i sprzętu (25 dni)   

13. Fotografie   

14. Witryna internetowa    

15. Domena, hosting i bieżąca obsługa 

strony 

  

16. Reklama radiowa projektu   

17. Kampania w mediach 

społecznościowych 

  

Razem1   

 

Jednocześnie oświadczam/my, że: 

1) powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia 

umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, 

2) zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego oraz jego załącznikami i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz uzyskałam/em informacje niezbędne do przygotowania oferty, 

3) akceptuję określone w zapytaniu ofertowym warunki oraz oświadczam, że w przypadku wyboru mojej 

oferty do realizacji zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy według zaproponowanego przez 

Zamawiającego, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

4) jestem/jesteśmy związany/związana/związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert w niniejszym postępowaniu, 

5) spełniam warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w 

produkcji filmów, tj. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – wykonałem 

minimum pięć (5) filmów edukacyjnych, promocyjnych lub korporacyjnych o długości od 2 do 10 minut o 

dowolnej tematyce, które zostały wykonane należycie, na potwierdzenie czego załączam stosowny 

dokument w postaci: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

7) spełniam pozostałe warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VI zapytania ofertowego. 

 

 

…………………………………………                                                                                            ………………………………………… 

                  Miejscowość i data                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy) 

                                                             
1 W rubryce „Razem” należy zsumować wszystkie kwoty netto i kwoty brutto podane w wierszach powyżej.  


