
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania 

zamówień na dostawy, roboty budowlane 

lub usługi, których wartość jest niższa od 

kwoty 130 000 złotych netto 

 

 

                                                                                                                                    
                                                                                                                             …………………………………….. 
                                                                                                                               (miejscowość, data ) 

 
 

Formularz oferty  
 
 
Imię i nazwisko Wykonawcy/ Firma Wykonawcy: ____________________________________________ 

Adres wykonawcy: ____________________________________________________________________ 

Regon: ______________________________________________________________________________ 

NIP: ________________________________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________________________________________  

Adres e-mail: ________________________________________________________________________ 

 

Formularz oferty  

 

dotyczący zamówienia, którego wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych netto, udzielanego w ramach 

projektu „Kontynuacja projektu on-line Wirtualny Sztetl poprzez rozwój i upowszechnianie rzetelnej wiedzy 

o historii i kulturze Żydów polskich za pośrednictwem portalu Wirtualny Sztetl, encyklopedii internetowej 

Wikipedia i kanału YouTube”, finansowanego ze środków Fundacji Konrada Adenauera, w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację na kanale Youtube 30 wywiadów z zakresu tzw. historii 

mówionej, przeprowadzonych w języku polskim, oferuję/oferujemy wykonanie całości zamówienia (30 

wywiadów) za cenę brutto ____________________ PLN, słownie: _________________________________  

_______________________________________________________________________ złotych, w tym: 

a) 35% wynagrodzenia brutto tj. _________PLN ( ________ złotych) brutto z tytułu wykonania 

czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a) - Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego. 

b) 35% wynagrodzenia brutto  tj. _________PLN (________złotych) brutto z brutto z tytułu 

wykonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b) - Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego 

c) 30% wynagrodzenia brutto tj.  _________PLN (________złotych) brutto z brutto z tytułu 

wykonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c) - Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego. 

 

*Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z polskim systemem płatniczym 
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1. Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

 

2. Oświadczam, że ukończyłem /ukończyłam studia II stopnia na kierunku 

____________________________________________ 

(w załączeniu do oferty – kopia dyplomu ukończenia studiów) 

 

3. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego, w tym Istotnych 

Postanowień Umowy oraz złożonej oferty. 

 

4. Jestem/ nie jestem * zarejestrowany/a w (proszę podać numer z rejestru KRS lub CEDIG):  

 

____________________________________________________________________________ 

 

Dokument załączam do oferty/ dokument można uzyskać pod adresem _______________________ 

__________________. 

 

 

Do niniejszej oferty załączam(y): 

 

1. Wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

2. Kopię dyplomu ukończenia studiów II stopnia 

 

 

Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych i kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

                      _________________________________________ 

                                           Data, podpis Wykonawcy 
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