
 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

 

 

 

                  _________________________ 

(miejscowość, data )  

Imię i nazwisko Wykonawcy/ Firma Wykonawcy: ____________________________________________ 

Adres wykonawcy: ____________________________________________________________________ 

Regon: ______________________________________________________________________________ 

NIP: ________________________________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________________________________________                               

Adres e-mail:  _________________________________________________________________________ 

 

Formularz ofertowy 

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

projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu 

„Kultura” 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące: Redakcji tekstów w języku angielskim, dotyczących historii i 

kultury Żydów polskich, na potrzeby portalu Wirtualny Sztetl, w wymiarze od 500 do 800 stron znormalizowanych 

wraz z implementacją w systemie CMS portalu Wirtualny sztetl.  

składam ofertę wykonania zamówienia za cenę : 

 

1 strona redakcji tekstu znormalizowanego wraz z implementacją tekstów (1800 znaków ze spacjami w języku 

angielskim):  

netto __________ PLN, słownie złotych: _______________________________________________,   

podatek VAT __________ PLN, słownie złotych: _________________________________________,  

brutto __________ PLN, słownie złotych: _______________________________________________,    

*Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z polskim systemem płatniczym 

 

1. Oświadczamy, że dysponujmy minimum jedną osobą posiadającą ukończone z tytułem magistra 5 letnie 

studia, z filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej  (w kraju lub za granicą). 

2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(dalej: "Ustawa") w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy 
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podwykonawcom lub korzystania z usług lub zasobów innych podmiotów, zobowiązujemy się do weryfikacji 

tychże na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących obowiązków związanych z 

agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

3. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

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

Umowy oraz złożonej oferty. 

5. Jestem/ nie jestem * zarejestrowany/a w _______________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

Dokument załączam do oferty/ dokument można uzyskać pod adresem _______________________________ 

 

Do niniejszej oferty załączam(y): 

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

 

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

 

________________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis  

 

 

 

 


