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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/EOG/2014 

 

 

FORMULARZ OFEERTOWY 

 

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

(data i miejsce)  

 

 

Dane Wykonawcy:  

Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy: 

…………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania/siedziby Firmy: 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………………….. 

REGON:……………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………………… 

Adres e-mail:…………………………………………………….. 

 

 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” 

ul. Radomska 22/32,  

02-323 Warszawa 

 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 3/EOG/2014 z dnia 28 maja 2014 r. na realizację 

zadania: 

 

Zakup zdjęć  

 

będącego częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony 

różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania 

pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG  

 

oferuję/emy wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę 

brutto jednego zdjęcia: 

 

……………………………… słownie: …………………………………………………………………… 

 

Oferuję ………………… szt. zdjęć, co daje łączną cenę brutto ……………….. zł  

 



  TOWARZYSTWO  PRZYRODNICZE  „BOCIAN”  

u l .  Radomska  22 /32 ,  02 -323  Warszawa  

t e l . / fax  22  822  54  22 ,  e -ma i l :  b i u ro@boc i an .o rg .p l  

 

 

 

 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego nr 3/EOG/2014 i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

2. Wyrażam zgodę na przeniesienie w umowie w ramach ceny ofertowej za jedno 

zdjęcie praw autorskich majątkowych na to zdjęcie na polach eksploatacji: w postaci 

wykorzystywania zdjęcia poprzez jego rozpowszechnianie na potrzeby Projektu, tj.: 

na wystawach, na stronie internetowej, w wydawnictwach drukowanych, w 

materiałach edukacyjnych i promujących projekt, w prasie, w telewizji itp.; 

zwielokrotniania i udostępniania egzemplarzy zdjęcia w postaci cyfrowej oraz 

analogowej z zamieszczeniem informacji o Wykonawcy jako autorze utworu – zdjęcia 

na każdym jego egzemplarzu, zgodnie z przekazanym egzemplarzem zdjęcia 

w postaci cyfrowej. 

3. Spełniam warunki udziału w postępowaniu przedstawione w pkt. 3 zapytania 

ofertowego nr 3/EOG/2014.  

4. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy wg 

wzoru zawartego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/EOG/2014 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

6. Do oferty załączam: 

a) zdjęcia poglądowe w ilości …………… szt.  

b) załączam/nie załączam (odpowiednie skreślić) zdjęcia gatunków chronionych, 

a tym samym załączam/nie załączam (odpowiednie skreślić): kserokopię lub skan 

zezwolenia na ich fotografowanie/stosowne oświadczenie (odpowiednie skreślić), 

o których mowa w pkt. 3.1.a) zapytania ofertowego nr 3/EOG/2014.  

 

 

 

 

 

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

Podpis Wykonawcy 

 


