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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 14 lutego 2019 r.   

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Zamawiający: 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

al. Kościuszki 4; 90-419 Łódź 

NIP: 725-18-43-739, 

REGON: 473073308 

 

 

Wykonawca (z siedzibą):.................................................................................. 

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

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

 

  NIP:  .................................................................................... 

  zarejestrowany ..................................................................... 

osoba do kontaktu:…………………………………………………. 

Tel:........................................................................................ 

E-mail:……………………………………………………….. 

 

 

1. W związku z Zapytaniem ofertowym z dnia 14.02.2019 r. oferujemy wykonanie usługi 

filmowania zajęć edukacyjnych (wykładów i warsztatów) w projekcie „UMED edukuje” 

oraz produkcji filmów edukacyjnych z uzyskanych materiałów, zgodnie  

z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym z dnia 14.02.2019 r. w cenie: 

 

brutto PLN:...................................................................  

słownie:........................................................................................................ 

netto PLN:..................................................................... 

słownie:........................................................................................................ 

2. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie przekazać Zamawiającemu zmontowany materiał w 

terminie ………. dni. 

3. Gwarantujemy, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od dnia 28.03.2019 r. do 

dnia 31.12.2021 r.  

4. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu 

składania ofert w postępowaniu. 

5. Oświadczamy, iż nasza oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym 

z dnia 14.02.2019 r. 
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6. Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia 

o wyborze naszej oferty, nie później niż do dnia 20.03.2019 r.  

7. Oświadczamy, że dysponujemy środkami i zasobami ludzkimi w odpowiednich 

ilościach do realizacji zamówienia. 

8. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, nie wnosimy zastrzeżeń do jego treści oraz 

uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

9. Akceptujemy proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązujemy 

się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. W cenę oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją  

i dostarczeniem Zamawiającemu przedmiotu zamówienia. 

11. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

 

 

……………………………... 

 (Miejscowość, data) 

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

                               (Czytelny podpis) 

  

  

 

 

 

Załączniki do niniejszej oferty: 

 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 


