
 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2020 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pleśna „Ty Też” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu 
prowadzonym w trybie konkursu ofert. 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest nagranie i montaż teledysku Orkiestry Dętej „Szczepanowice” wraz 

z napisami wynikającymi z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062). 

 

II.  Warunki udziału: 
 

a)  O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę  
i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz spełniają określone warunku m.in.: 
-  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, korzystają z pełni praw publicznych. 
- nie są skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 

b) Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowo rozumie się wzajemne powiązanie 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w 
szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji, 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
- pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

III. Miejsce, termin oraz sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 listopada do godz. 15: 00 w siedzibie Zamawiającego 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pleśna „Ty Też” 33-171 Pleśna 240, lub drogą elektroniczną na 
adres tytez.stowarzyszenie@gmail.com Za poprawną uznaje się taką ofertę, która zawiera wycenę 
całego zakresu zamówienia uwzględniając: cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT. 

1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 
Zaleca się, aby: 



- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) 
były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą 
pełnomocnictwo, 

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona 
kolejnymi numerami, 

- kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty). 

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy. 

3. Dla uznania ważności oferty musi zawierać wszystkie wymagane aktualne dokumenty. 
4. Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną do podpisania ofert. 
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

 

Unieważnienie postępowania. 

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana 
okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było 
przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego. 
 

 
Uprzejmie informujemy, że: 
 
- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez 
podania przyczyny, 

- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty, 
- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez 

poinformowania oferenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Oferent: ...................................................................................................................................................... 

 

Adres Oferenta: .......................................................................................................................................... 

 

NIP:..............................................................................   REGON.............................................................. 

 

Osoba do kontaktu:………………………………………………………………………………………. 

 

Nr tel./faksu ..........................................................................  

 

E-mail: ..............................................................................  

 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym zgodnie z Zapytaniem 
Ofertowym nr 2/11/2020, oferuję realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia za następującą 
cenę:  

 

1/ Cena ofertowa brutto: ………………………………………………………. zł  

 

Słownie ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. 
Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie prac nad przedmiotem 
zamówienia. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania.  

 

 

 



Jednocześnie oświadczam, że Oferent: 

 a) zapoznał się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki 
w nim zawarte; 

a) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu Ofertowym nr 2/11/2020; 

b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają taki obowiązek;  

c) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy, w szczególności poprzez: 

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Oferent zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby w zakresie prac objętych niniejszym 
postępowaniem.  

 

 

 

….............................................................................................................. 
Miejsce i data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej w imieniu Oferenta 

 


