
 

 

 Załącznik nr 3 
 

 

Formularz ofertowy 

 
……………………………. 
(miejscowość, dnia)  
  

Dane wykonawcy: 

 

Nazwa: 

 ....................................................................................  

Adres: 

 ....................................................................................  

NIP: 

 ....................................................................................  

Adres mailowy: 

 ....................................................................................  

Tel. Kontaktowy: 

 ....................................................................................  

Jako uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego wyżej, w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe ZNAK SPRAWY NR PIK.261.14.2022 dotyczące zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest produkcja 8 nagrań z montażem oraz 4 samych montaży z dostarczonych przez CNK 

nagrań, z wypowiedziami wybranych osób. Każde gotowe nagranie powinno trwać między 

minimalnie 40 sekund, a maksymalnie 70 sekund. 

1. Oświadczam, że osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia określonego w 

pkt.3.1. zapytania ofertowego będzie Pan/Pani…………………………………………….. 

Oświadczam, że wskazana osoba posiadania doświadczenie polegające na realizacji filmów i 

koncentruje zakres swojej działalności na tym obszarze. 

Oświadczam, że wskazana powyżej osoba posiadania doświadczenie w realizacji minimum 3 

filmów na zlecenie instytucji kultury i/lub  NGO w ciągu ostatnich 3 lat. 

 

2. Dotyczy kryterium „Doświadczenie” (pkt. 8.1.2 Zapytania ofertowego) - oświadczam, że wskazana 

osoba posiada doświadczenie w zakresie doświadczenie w realizacji filmów na zlecenie instytucji 

kultury i/lub  NGO działających w obszarze nauki i edukacji. ( w liczbie…………, zgodnie z wykazem 

w poniższej tabeli: 

 



 

 

 

 

L.p. Nazwa instytucji kultury i/lub  NGO Tytuł filmu  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

 

 

 

3. OFERTA: 

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu 

ofertowym za cenę całkowitą: 

 

brutto: ............................................................. słownie:  

 

podatek Vat: .................................................. słownie: 

 

netto: .............................................................. słownie:  

 

 

 

 

4. OŚWIADCZAM, że: 

1) zaoferowane w Formularzu oferty ceny, zawierają wszystkie elementy niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

2) zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 

3) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 

4) zawarte w treści Zapytania ofertowego, w tym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

oraz we wzorze umowy postanowienia zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 



 

 

 

 

5. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OFERTY STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI: 
1) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 

……………………………………………………… 

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 


