
 
 

Załącznik nr 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający: 
 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, 
 ul. Osiedlowa 9,   32-082 Karniowice, ekonomika@modr.pl 

 
OFERTA 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe MODR/1/2022/SIR w zakresie usługi medialnej obejmującej 

realizację kampanii edukacyjno – informacyjnej polegającej na przygotowaniu i emisji dziesięciu programów 

(reportaży) w trzech obszarach tematycznych i trzykrotnej emisji każdego odcinka (premiera oraz dwie powtórki) 

a także realizacji i emisji  4 wejść na żywo w czasie wystawy „Agropromocja”: 

 

Ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………. działając w imieniu 

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

oświadczam, że jestem w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w całości spełniający wymagania określone w 

zapytaniu ofertowym.   

 

1. Treść oferty: 

1.1. Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………………….………………….……… 

1.2. Adres wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3. Telefon/fax wykonawcy ………………………………………………………………………………………………….………..… 

1.4. NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

1.5. REGON ………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

 

1.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą  kwotę 

 

wynagrodzenie łączne za całość przedmiotu zamówienia brutto ……………………………………………………………………  zł 

(słownie: ………….…………………………………………………..……………………………………………………………………..…..), w tym dla 

poszczególnych obszarów tematycznych: 

 

Obszar tematyczny a – „Promocja i sprzedaż produktów tradycyjnych i lokalnych” – realizacja i emisja 3 reportaży 
oraz realizacja i emisja 4 wejść na żywo. 
 

Cena netto ……………..….…….…… zł (słownie: ………….…………………………………………………..……………………………..) 
 
Podatek VAT ………………………… zł (słownie: ……….…………………………………………………………..………………...……..) 
 
Cena brutto …………….……………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………..) 

Pieczęć oferenta 

 



Obszar tematyczny b – „Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie” – realizacja i emisja 2  reportaży. 
 

Cena netto ……………..….…….…… zł (słownie: ………….…………………………………………………..……………………………..) 
 
Podatek VAT ………………………… zł (słownie: ……….…………………………………………………………..………………...……..) 
 
Cena brutto …………….……………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………..)  

 
Obszar tematyczny c – „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce w 2022 r.”  - realizacja i emisja 5 
reportaży. 
 

Cena netto ……………..….…….…… zł (słownie: ………….…………………………………………………..……………………………..)  
 
Podatek VAT ………………………… zł (słownie: ……….…………………………………………………………..………………...……..) 
 
Cena brutto …………….……………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………..) 

 
 

1.7. Emisja  reportaży i wejść na żywo nastąpi na następującej antenie: 

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

1.8. Zamierzam powierzyć wykonanie zadań w ramach zamówienia podwykonawcom (należy podać dane 

podwykonawców) – jeżeli dotyczy: 

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

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

1.9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń. 

1.10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

1.11. Oświadczam, że cena brutto podana powyżej obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy 

realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz innych nie wymienionych w 

zapytaniu ofertowym. 

1.12. Oświadczam, że posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotowego 

zamówienia.   

1.13. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku 

przyznania zamówienia. 

1.14. Osoba do kontaktu w sprawie oferty: ……………………………………………………………………………..……………..…………..  

tel. ……………………………………………………..…….  email:…………………………………………………………………….……..……… 

1.15.  Dodatkowe informacje dotyczące realizacji oferty  ……………………………………………………………………….……………                

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

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

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

 

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

Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 


