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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 20.09.2017 r. dot. emisji spotów radiowych 

FORMULARZ OFERTOWY 

na usługę polegającą na: emisji 60-sekundowych spotów radiowych w najczęściej wybieranych przez 

mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego lokalnych stacjach radiowych w ramach projektu 

RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17„Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z możliwością składania ofert 

częściowych. 

I. Zamawiający: 

Stowarzyszenie PROREW, ul. Karola Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce 

II. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa firmy/instytucji  

Adres  

Telefon  

E-mail  

Osoba do kontaktu  

III. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1. zapoznałem się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia, 

2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania, 

3. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4. w przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie  

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

5. w przypadku udzielenia mi zamówienia i po wykonaniu usługi zobowiązuję się do wystawienia 

faktury/rachunku,  

6. wykonanie przedmiotowej usługi, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowym zapytaniu 

ofertowym za cenę netto/brutto, odpowiednio: 
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
cena (w zł) cena (w zł) VAT 

netto brutto % 

Usługa polegającą na: emisji 60-sekundowych spotów radiowych  

w najczęściej wybieranych przez mieszkańców Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego lokalnych stacjach radiowych w ramach projektu 

RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17„Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

z możliwością składania ofert częściowych. Część ……………… 

   

 

CHARAKTERYSTYKA STACJI RADIOWEJ 

Liczba dziennych słuchaczy w grupie kobiet 25-59 lat zamieszkujących 

miasto Kielce i powiat kielecki wg badań Radio Track firmy Millward 

Brown (za okres luty-lipiec 2017 we wszystkie dni, wszystkie 

kwadranse, we wszystkich miejscach i we wszystkich źródłach). 

 

 

 

Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym 

zakresem zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do 

zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń 

finansowych. 

 

……………………………………….     ……………………………………….. 
podpis                  data 

 


