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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 
 

………………………………………………………… 
miejscowość, data 

 
……………………………………………………………….. 
pieczęć firmowa 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………….., działając w imieniu i na 
rzecz (dane Oferenta): 
Nazwa  

Adres siedziby  

Nr telefonu  

E-mail  

NIP  

REGON  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania treści, produkcji i 40-krotnej emisji 
spotu radiowego  w ramach projektu „Wbrew barierom. Program kompleksowej aktywizacji 
społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu 
radomskiego”,   współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki, składam niniejszą ofertę: 
 
1. Opracowanie treści i produkcja 30-sekundowego spotu radiowego:  

wartość netto…………………………………………………………. 

wartość brutto……………………………………………………….. 

2. Realizacja 40 emisji spotu radiowego:  

wartość netto…………………………………………………………                                                                    

wartość brutto……………………………………………………….. 
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Niniejszym oświadczamy, że: 
1. Będziemy w stanie zapewnić usługę  opracowanie treści, produkcji oraz 40-krotnej emisji 

spotu radiowego do dnia 30.08.2014 r. 
2. Zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnosimy do niego żadnych 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
3. Usługi przez nas świadczone, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają 

wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. 
Niniejszym oświadczamy, że: 

1. Podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji 
zamówienia. 

2. Wyrażamy zgodę na umieszczenie we wszystkich wymaganych miejscach informacji                
o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowy, inne 
informacje przekazane przez Zamawiającego). 

3. Wyrażamy zgodę na płatność przelewem, jeśli zaistnieje taka konieczność ze strony 
Zamawiającego. 

4. Niniejszy wzór zapytania ofertowego z dnia 10.07.2014 r. pobrałem: 
[   ]   Ze strony Stowarzyszenia PROREW - www.stowarzyszenieprorew.pl 
[   ]   Z Biura projektu - ul. Szeroka 4/81, 26-600 Radom 

5. Wraz z ofertą przekładamy opis słowny przykładowego spotu radiowego . 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………….. 
podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Oferenta 
 

 

 

 

 


