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Nr postępowania: ZP/DM/1/2020                   Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Formularz oferty  
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 1 
 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………. Regon ………………………….…………………………………   

 

Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym:  

……………………………………………………………………………….., tel.: ……………………………………………  

 

 

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

Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania  

i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

Faks: ………………………………………………………………. 

e-mail: …………………………………………………………… 

Należy wpisać numer faksu lub adres poczty elektronicznej, pod które Zamawiający może 

kierować korespondencję 

 

 

OFERTA  
 

dla  Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9  
01-015 Warszawa  

 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup danych telemetrycznych składamy niniejszą ofertę: 

 

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), zgodnie z Opisem Przedmiotu 

zamówienia, na warunkach i w zakresie określonym w Istotnych Postanowieniach Umowy 

(dalej: IPU) za cenę brutto oferty2:   ………………………… (słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….), 
zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

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

Pełnomocnika 
2 Przenieść kwotę z tabeli - pozycja 3 kolumna 5    
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Tabela 1: 

Lp. 
Wyszczególnienie (oznaczenie zakresu z „Opisu 

przedmiotu zamówienia”) 

Cena 

jednostkowa 

brutto (z VAT) 

Ilość 

Wartość brutto z 

VAT 

(kol. nr 3 x kol. nr 

4) 

1 2 3 4 5 

1 

wynagrodzenie ryczałtowe, za każdy okres rozliczeniowy 

(3 miesiące) udostępnienia danych telemetrycznych 

określonych w OPZ i IPU (Załącznik nr 1 do SIWZ oraz 

Załącznik nr 6 do SIWZ) 

……………… zł 
8 okresów 3 

miesięcznych 
……………… zł 

2 

wynagrodzenie 

ryczałtowe, za 

udostępnienie 

oprogramowania 

niezbędnego do 

korzystania i analiz 

Baz Danych wraz z 

licencjami do 

oprogramowania 

określonego w OPZ i 

IPU (Załącznik nr 1 do 

SIWZ oraz Załącznik 

nr 6 do SIWZ)3 

A. oprogramowanie do 

przeprowadzania analiz 

oglądalności programów i 

audycji telewizyjnych oraz 

przekazów handlowych 

……………… zł 2 stanowiska ……………… zł 

B.  oprogramowanie do 

przeprowadzania analiz 

oglądalności programów i 

audycji telewizyjnych 

……………… zł 3 stanowiska ……………… zł 

C.  oprogramowanie do 

przeprowadzania analiz 

przekazów handlowych 
……………… zł 3 stanowiska ……………… zł 

D.                                                                     Razem oprogramowanie: 

                                                                                     (poz. 2A+2B+2C) 
……………… zł 

3 Razem: (poz. 1 kol. 5 + poz. 2D kol.5)  ……………… zł 

 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia z zastosowaniem _________4  mierników do pomiaru 

widowni telewizyjnej na terytorium RP. 

2. Oferujemy, w ramach realizacji zamówienia udostępnienie archiwalnych Baz Danych 

telemetrycznych obejmujących okres od 01 stycznia 1997 roku do 29 lutego 2020 roku 

wraz z Oprogramowaniem niezbędnym do korzystania i analizy przedmiotowych Baz 

Danych: 5 TAK     NIE 

 
3 Kwota wynagrodzenia za udostępnienie oprogramowania niezbędnego do korzystania i analiz Baz Danych 

wraz z licencjami do oprogramowania nie może przekroczyć 20% wartości brutto oferty 
4 Wykonawca w celu otrzymania punktów w kryterium - zakres pomiaru winien wpisać w punkcie 2 
Formularza oferty łączną liczbę mierników tj. minimalną wymaganą przez Zamawiającego oraz oferowaną 
ponad wymagane minimum np. 2300 (2000 – liczba minimalna + 300 – oferowana liczba mierników ponad 
wymagane minimum); W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Oferty nie poda liczby mierników 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z zastosowaniem co najmniej 2 000 

mierników, o których mowa w pkt 2 lit. a) załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ). W takiej sytuacji oferta Wykonawcy 

otrzyma 0 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Oferty poda mniejszą liczbę mierników niż 2 000, 
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
5 Zaznaczyć właściwe np. krzyżykiem właściwą odpowiedź – w przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek  

z opcji uważać się będzie, że Wykonawca nie udostępni archiwalnych Baz Danych telemetrycznych. Wykonawca 

w kryterium dostęp do Baz Danych otrzyma 0 pkt.  
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3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie kwalifikacji gatunkowej 

badanych audycji telewizyjnych zgodnej z wytycznymi  Zamawiającego:  

6 TAK     NIE 

4. Wykonawca informuje, że7: 

� wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego; 

� wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług8 (w zależności od 

przedmiotu zamówienia): ………………………………………………………. Wartość towaru/ 

usług9 ………… (należy wpisać nazwę towaru/usługi), którego dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego to kwota 

…………….. zł netto10. 

5. Zapewnimy i gwarantujemy dostęp do Baz Danych telemetrycznych od dnia 1 marca 2020 

roku oraz udostępnimy Zamawiającemu Oprogramowanie oraz licencje pozwalające na 

korzystanie z Baz Danych i ich analizę od dnia 1 marca 2020 r. w zakresie i na zasadach 

opisanych w OPZ oraz Umowie.  

6. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na zasadach 

spełniających wszystkie wymagania określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz w 

IPU. 

7. Oświadczamy, że cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki wraz z 

narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie i na 

zasadach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy. Wynagrodzenie będzie 

płatne w częściach, stosownie do postanowień IPU, w terminach i w sposób przewidziany 

w IPU. 

8. Oświadczam, że zamówienie zrealizujemy11: 

12 BEZ udziału podwykonawców; 
11 z udziałem niżej wskazanych podwykonawców 

 
6 Zaznaczyć właściwe np. krzyżykiem właściwą odpowiedź – w przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek  

z opcji uważać się będzie, że kwalifikacja gatunkowa badanych audycji telewizyjnych wg wytycznych 

Wykonawcy. W takim przypadku oferta Wykonawcy w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt. 
7 Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację 
8 Niepotrzebne skreślić 
9 Niepotrzebne skreślić 
10 Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do 

wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów 

i usług, 

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
11 Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres 

prac. W przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. 

Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub 

wpisać „nie dotyczy” lub skreślić. 
12 zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację 
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Lp. Firma podwykonawcy 
Część zamówienia, której wykonanie 

zostanie powierzone podwykonawcy 

1.   

…   

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy stanowiącymi 

załącznik nr 6 do SIWZ i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się,  

w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy wg wyżej wymienionego IPU,  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i sprawdziliśmy SIWZ wraz z załącznikami. 

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 zgodnie z warunkami 

w nich zawartymi.  

11. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i załącznikach będących integralną 

częścią SIWZ. 

12. Akceptujemy warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia określone  

w SIWZ wraz z załącznikami. 

13. Oświadczam, że w imieniu Zamawiającego wypełniłem obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 14 ust. 1 i 2 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe uzyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu, przedstawiając tym osobom klauzulę, stanowiącą załącznik 
nr 1 do Formularza oferty 

14. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum  dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną 

ofertę - spółki cywilne lub konsorcja):………………….…………………………………………………..........  

15. Oświadczam, że jestem mikro/małym/średnim przedsiębiorcą13 . 

16. Oświadczamy, że Oferta jest dla Nas wiążąca przez okres 30 dni od dnia, w którym 

upływa termin składania ofert.  

17. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ……........... kolejno ponumerowanych stronach. 

18. Pouczenie o odpowiedzialności karnej Art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1950 z późn. zm.):„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki 

organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub 

instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, 

akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z 

 
13 Niepotrzebne skreślić 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego 

lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 

nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu 

dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 

 
__________________________ 

(miejscowość i data) 

_______________________________________ 

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr postępowania: ZP/1/DM/2020 

 

 
14 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do Formularza oferty 
 

 

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych w ofercie Wykonawcy w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup danych telemetrycznych.  
 
Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji siedzibą w Warszawie przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. 

Inspektor Ochrony Danych 
W sprawach dotyczących danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z 

wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:iod@krrit.gov.pl. 

Cele i podstawy przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez ……………………..15 w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zakup danych telemetrycznych. 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

udostępniającego dane (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO16) oraz obowiązek prawny Administratora 

wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Okres przechowywania danych osobowych 

Zgodnie z obowiązującym w Biurze KRRiT Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Pani/Pana 

dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego.  

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych 

osobowych. 

 

 

 

 

 
15 Proszę wpisać firmę/nazwę wykonawcy. 
16Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 


