Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego „Dostawa sprzętu do realizacji filmowej”
Zn.Spr.: EZ.270.2.55.2021

.......................................................
/miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY
…………..……….…………………………………..
…………………..……………………………………
……..…………………………………………………
………………….…………………………………….
(Nazwa i adres, NIP Wykonawcy)

Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne,
Lasy Państwowe
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy
Lasów Państwowych w Bedoniu
Nowy Bedoń, ul. Sienkiewicza 19
95-020 Andrespol
Dotyczy postępowania: „Dostawa sprzętu do realizacji filmowej”
1.

SKLADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania
ofertowego.

2.

OFERUJĘ za realizacje przedmiotu zamówienia
Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

1.

Obiektyw
Venus
Optics
LAOWA Probe 24 mm f/14
Macro 2:1 z mocowaniem do
Canon EF.

1

2.

Obiektyw
stałoogniskowy
Sony SEL FE 24mm f/1.4
GM.

1

3.

Prompter
Premium
z
gwintem na 3/8” o stabilnej
(najlepiej
aluminiowej)
konstrukcji.

1

Cena
netto
za szt.

Wartość
netto

Stawka
podatku
VAT

Wartość
brutto

Razem:

Słownie wartość brutto : …………………………………………………………………………
3.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do dostarczenia wraz z promterem (poz.3 przedmiotu zamówienia):
śruby 1/4″, szyny do podpięcia sprzętu nagrywającego o różnej wielkości – od telefonu,

lustrzanki po kamerę, pilot zdalnego sterowania (Bluetooth). Zestaw będzie używany wraz
z telefonem komórkowym lub tabletem o wymiarach do 30 x 18 cm.
4.

Uwaga! Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, które Wykonawca poniesie w
związku z realizacją przedmiotu umowy.

5.

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ z treścią zapytania ofertowego, wzorem umowy i nie wnoszę do
ich treści zastrzeżeń oraz otrzymałem/am wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania niniejszej oferty.

6.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z „opisem przedmiotu
zamówienia”, z należytą starannością, w terminach i miejscu ustalonym
z Zamawiającym.

7.

UWAŻAM SIĘ za związanym/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.

8.

OŚWIADCZAM, że wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować
do:

9.

Imię i nazwisko: ..........................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................
Telefon: ........................................................
Adres e-mail: ...............................................

..............................................................................
Czytelny podpis lub podpis i pieczątki imienne
przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do jego
reprezentowania lub podpis elektroniczny

str. 2

