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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 
…………………………………….., dnia............. 

 
………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
 (nazwa i adres Wykonawcy, pieczęć) 
 
 

Fundacja Czyste Serca 

Ul. Kossaka 60/9 

85-307 Bydgoszcz 

 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
W nawiązaniu do zaproszenia składania ofert na zamówienie pn. „Obsługa medialna, marketingowa 

i organizacyjna kampanii informacyjnej przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i 

nastolatków.” przedstawiam poniżej ofertę: 

 
1. Treść Oferty  
 
……………………………………………………………………………………………. 
nazwa Wykonawcy 
 
................................................................................................................................. 
adres Wykonawcy 
 
................................................................................................................................. 
dane kontaktowe (telefon, email); 
 
................................................................................................................................. 
NIP 
 
................................................................................................................................ 
REGON 
 
................................................................................................................................ 
nr rachunku bankowego; 
 
................................................................................................................................ 
przedmiot oferty  
 
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto będącą sumą kosztu 

całkowitego brutto z Tabeli 1 - 4: 
 
 
  ……………………………………zł  
 
 
(netto: …………………..………. zł),  
 
stanowiącą sumę kosztów jednostkowych: 
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Tabela 1  

Lp. Nazwa usługi Liczba/szt. Koszt jednostkowy 
Koszt całkowity 

brutto  

1. Ulotki  1000   

2. Zaproszenia  1000   

3. Teczki składane  1000   

4. Roll upy  2   

5. Notesy  1000   

6. Długopisy  1000   

Ogółem koszt  

 
 

Tabela 2  

Lp. Nazwa usługi 
Koszt całkowity 

brutto  

1. Przygotowanie dwóch debat redakcyjnych  

2. Przygotowanie artykułów prasowych i felietonów  

3. Reklama w mediach  

Ogółem koszt  

 
Tabela 3  

Lp. Nazwa usługi Liczba/szt. Koszt jednostkowy 
Koszt całkowity 

brutto  

1. 
Projekt i wydruk 

Poradnika 
5000   

Ogółem koszt   

 
Tabela 4 

Lp. Nazwa usługi Liczba/szt. Koszt jednostkowy 
Koszt całkowity 

brutto  

1. Wynajem sali  1   

2. 
Obsługa techniczna 

konferencji 
1   

3. Catering 1000   

Ogółem koszt   

 
Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów, w złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. Cenę ofertową należy skalkulować do dwóch miejsc po przecinku.  

 
Dodatkowe informacje o ofercie  
 
............................................................................................................................ 
 
 
3. Oświadczenie Wykonawcy 
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Niniejszym oświadczam, iż: 
 
a) zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 
 
b) zapoznałem/am się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku 
wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach 
określonych w Zapytaniu ofertowym; 
 
c) zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszelkie koszty związane                z 
realizacją zamówienia;  
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ……………………………………………………………………………….., 

2) ……………………………………………………………………………….., 

3) ……………………………………………………………………………….., 

. 

................................. , dnia ...................... 

 

 …….………......................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 


