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Oznaczenie sprawy: ZP/1/DMP/2014         Załącznik nr 3 do siwz  

 

Formularz oferty  

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
1
 

 

____________________________________________________________________  

 

 

____________________________________________________________________  

Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym:  

_____________________________________________, tel.: _______________________  

Faks: ______________________________  

Należy wpisać numer faksu pod, który Zamawiający może kierować korespondencję 

 

 

OFERTA  
 

dla  Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9  

01-015 Warszawa  

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie usługi kontroli – poprzez monitoring – programów 

radia i telewizji publicznej składamy niniejszą ofertę: 

 

___________________________________________________________________________ 

Na część I zamówienia: Kontrola – poprzez monitoring – ogólnokrajowych programów 

Telewizji Polskiej S.A. - TVP 1, TVP 2 

 

1.1 Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz) dla części nr 1 zamówienia, tj. w zakresie 

wykonania usługi kontroli – poprzez monitoring – ogólnokrajowych programów 

Telewizji Polskiej S.A. - TVP 1, TVP 2, na warunkach i w zakresie określonym we wzorze 

umowy, za:  

zryczałtowane wynagrodzenie netto ..……………………..……. PLN 

+ wartość podatku VAT ..……………………..……. PLN 

                                                 
1
 w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również 

Pełnomocnika 
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tj. cenę brutto  ……………………..……. PLN 

 

Wynagrodzenie będzie płatne w całości zgodnie z postanowieniami wzoru umowy 

stanowiącego Załącznik nr 2.1 do siwz. 

Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie określonym we wzorze umowy. 

 

___________________________________________________________________________ 

Na część II zamówienia: Kontrola – poprzez monitoring – programu regionalnego Telewizji 

Polskiej S.A. - TVP REGIONALNA  

 

1.2 Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz) dla części nr 2 zamówienia, tj. w zakresie 

wykonania usługi kontroli – poprzez monitoring – programu regionalnego Telewizji 

Polskiej S.A. - TVP REGIONALNA, na warunkach i w zakresie określonym we wzorze 

umowy, za:  

zryczałtowane wynagrodzenie netto ..……………………..……. PLN 

+ wartość podatku VAT ..……………………..……. PLN 

tj. cenę brutto  ……………………..……. PLN 

 

Wynagrodzenie będzie płatne w całości zgodnie z postanowieniami wzoru umowy 

stanowiącego Załącznik nr 2.2 do siwz. 

Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie określonym we wzorze umowy. 

 

___________________________________________________________________________ 

Na część III zamówienia: Kontrola – poprzez monitoring – wyspecjalizowanych programów 

Telewizji Polskiej S.A. - TVP KULTURA, TVP HISTORIA, TVP ROZRYWKA i TVP INFO oraz 

programu Telewizji Polskiej S.A. adresowanego dla odbiorców za granicą – TVP POLONIA 

 

1.3 Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz) dla części nr 3 zamówienia, tj. w zakresie 

wykonania usługi kontroli – poprzez monitoring – wyspecjalizowanych programów 

Telewizji Polskiej S.A. - TVP KULTURA, TVP HISTORIA, TVP ROZRYWKA i TVP INFO oraz 

programu Telewizji Polskiej S.A. adresowanego dla odbiorców za granicą – TVP 

POLONIA, na warunkach i w zakresie określonym we wzorze umowy, za:  

zryczałtowane wynagrodzenie netto ..……………………..……. PLN 

+ wartość podatku VAT ..……………………..……. PLN 

tj. cenę brutto  ……………………..……. PLN 
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Wynagrodzenie będzie płatne w całości zgodnie z postanowieniami wzoru umowy 

stanowiącego Załącznik nr 2.3 do siwz. 

Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie określonym we wzorze umowy. 

 

___________________________________________________________________________ 

Na część IV zamówienia: Kontrola – poprzez monitoring – ogólnokrajowych programów 

Polskiego Radia S.A. – Program 1, Program 2, Program 3, Program 4 

 

1.4 Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz) dla części nr 4 zamówienia, tj. w zakresie 

wykonania usługi kontroli – poprzez monitoring – ogólnokrajowych programów 

Polskiego Radia S.A. – Program 1, Program 2, Program 3, Program 4, na warunkach i w 

zakresie określonym we wzorze umowy, za:  

zryczałtowane wynagrodzenie netto ..……………………..……. PLN 

+ wartość podatku VAT ..……………………..……. PLN 

tj. cenę brutto  ……………………..……. PLN 

 

Oświadczamy, że podana powyżej cena obejmuje dwukrotne wykonanie usługi kontroli 

– poprzez monitoring – ogólnokrajowych programów Polskiego Radia S.A. – Program 1, 

Program 2, Program 3, Program 4 w zakresie określonym w Załączniku nr 1.4 do siwz.  

Wynagrodzenie będzie płatne w częściach zgodnie z postanowieniami wzoru umowy 

stanowiącego Załącznik nr 2.4 do siwz.  

Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie określonym we wzorze umowy. 

 

___________________________________________________________________________ 

Na część V zamówienia: Kontrola – poprzez monitoring – programów regionalnych radia 

publicznego – Radio Białystok, Radio PiK (Bydgoszcz), Radio Gdańsk, Radio Katowice, Radio 

Kielce, Radio Koszalin, Radio Kraków, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio Merkury (Poznań), 

Radio Olsztyn, Radio Opole, Radio Rzeszów, Radio Szczecin, Radio dla Ciebie (Warszawa), 

Radio Wrocław, Radio Zachód (Zielona Góra) 

 

1.5 Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz) dla części nr 5 zamówienia, tj. w zakresie 

wykonania usługi kontroli – poprzez monitoring – programów regionalnych radia 

publicznego – Radio Białystok, Radio PiK (Bydgoszcz), Radio Gdańsk, Radio Katowice, 

Radio Kielce, Radio Koszalin, Radio Kraków, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio Merkury 

(Poznań), Radio Olsztyn, Radio Opole, Radio Rzeszów, Radio Szczecin, Radio dla Ciebie 

(Warszawa), Radio Wrocław, Radio Zachód (Zielona Góra), na warunkach i w zakresie 

określonym we wzorze umowy, za:  
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zryczałtowane wynagrodzenie netto ..……………………..……. PLN 

+ wartość podatku VAT ..……………………..……. PLN 

tj. cenę brutto  ……………………..……. PLN 

 

Oświadczamy, że podana powyżej cena obejmuje dwukrotne wykonanie usługi kontroli 

– poprzez monitoring – programów regionalnych radia publicznego – Radio Białystok, 

Radio PiK (Bydgoszcz), Radio Gdańsk, Radio Katowice, Radio Kielce, Radio Koszalin, Radio 

Kraków, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio Merkury (Poznań), Radio Olsztyn, Radio Opole, 

Radio Rzeszów, Radio Szczecin, Radio dla Ciebie (Warszawa), Radio Wrocław, Radio 

Zachód (Zielona Góra) w zakresie określonym w Załączniku nr 1.5 do siwz. 

Wynagrodzenie będzie płatne w częściach zgodnie z postanowieniami wzoru umowy 

stanowiącego Załącznik nr 2.5 do siwz. 

Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie określonym we wzorze umowy. 

 

_____      _____      ______      ______      ______      ______      ______      ______      _____ 

 

2. Oświadczamy, że dla części zamówienia, w której składamy ofertę, cena za daną część 

zamówienia obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją 

tej części zamówienia w zakresie i na zasadach określonych we wzorze umowy dla tej 

części zamówienia. 

3. Oświadczamy, że w odniesieniu do części zamówienia, w której składamy ofertę, 

zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonym do siwz i akceptujemy go bez zastrzeżeń 

oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy wg 

wyżej wymienionego wzoru, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i sprawdziliśmy siwz wraz z załączonymi do niej 

dokumentami. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do 

przygotowania oferty, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą 

wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia, dla części 

zamówienia, w której składamy ofertę, zgodnie z warunkami w nich zawartymi.  

5. Oświadczamy, że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na 

złożenie oferty.  

 

 

 

 
__________________________ 

(miejscowość i data) 

_______________________________________ 

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
2
 

 

 

                                                 
2
 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 
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Instrukcja wypełniania:  

− wypełnić we wszystkich wskazanych miejscach, 

− pkt. 1.1 – 1.5 formularza oferty wykonawca wypełnia odpowiednio do części zamówienia, na 

którą składa ofertę (brak wypełnienia danego punktu oznacza, że wykonawca nie składa 

oferty w tej części zamówienia) 

  


