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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 27.07.2015 r. 
 

 
Nazwa podmiotu  

 

 
 
 

 

Adres 

 
 

 

Dane kontaktowe 
 (e-mail, tel.) 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na usługę wymienioną w tabeli  
w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” realizowanego przy wsparciu 
Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej, przesyłam ofertę:  

 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją 
Geograficzny zasięg 

oddziaływania 

Proponowana 
cena  

(PLN brutto) 

 

 

 

 

 

 

1. 

a) Przygotowanie, montaż i emisja cyklu 15 audycji 

radiowych poświęconych tematyce produktów 

regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych 

województwa podkarpackiego w radiu lokalnym  

o geograficznym zasięgu oddziaływania – co 

najmniej 90% pokrycia terenu województwa 

podkarpackiego, w tym: 

 długośd każdej audycji - ok. 3-5 min, 

 emisja audycji w paśmie antenowym  
w godzinach: 9:00 – 15:00,  

 okres emisji cyklu audycji: 10.08.2015 r. - 
31.08.2015 r., 

b) oraz promocja audycji/cyklu audycji, w tym: 

 produkcja i emisja 20 sekundowej zapowiedzi 
audycji w radiu lokalnym o geograficznym 
zasięgu oddziaływania – co najmniej 90% 
pokrycia terenu województwa 
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podkarpackiego, (5 zapowiedzi na każdą 
audycję), łącznie 75 zapowiedzi (5 x 15 = 75), 

 jednokrotna promocja w dwóch tytułach 
prasy lokalnej (na początek cyklu 15 audycji 
radiowych), co najmniej 6 modułów na 
stronie redakcyjnej lub stronie ogłoszeniowej, 

 co najmniej jednokrotna promocja cyklu 15 
audycji radiowych na stronie radia lokalnego 
o geograficznym zasięgu oddziaływania – co 
najmniej 90% pokrycia terenu województwa 
podkarpackiego, oraz profilu 
społecznościowym Facebook ww. rozgłośni 
radiowej, 

a) Wszystkie materiały powinny byd opatrzone 
informacją o źródłach finansowania zgodnie  
z Wytycznymi ws. informacji i promocji 
Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy 
dostępne na stronie 
www.programszwajcarski.gov.pl i zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

  
 
Składając niniejszą ofertę oświadczam, iż: 

1. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeo oraz 
uzyskałem/am informacje niezbędne do przygotowania oferty.  

2. Informacje składające się na ofertę stanowią tajemnicę i jako takie nie mogą byd 
udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.  

3. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 

4. Oferta spełnia wszystkie kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym. 

5. Składając niniejszą ofertę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  
z Ustawą o ochronie danych osobowych, na potrzeby przeprowadzania niniejszego 
postępowania.  

 
 
 
 
 

 

 

 

…………..……………………….…………………. 
Data, podpis osoby wypełniającej  

oraz pieczątka firmy 

http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params%5bsection_id%5d=42&params%5bcategory_id%5d=250&params%5bid%5d=529
http://www.programszwajcarski.gov.pl/

