Formularz ofertowy
OFERTA NA REALIZACJĘ KAMPANII SPOŁECZNEJ ZOBACZ, USŁYSZ, REAGUJ

1. ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
NIP 113 07 25 676
KRS 0000204426
tel. +48 22 616 02 68
www.fdds.pl

2.

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Adres:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
NIP
3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
3.1 zapoznałem się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia;
3.2 gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania
Ofertowego;
3.3 posiadam jako Wykonawca odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne, umożliwiające
realizację usługi, stanowiącej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego;
3.4 osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji zamówienia;
3.5 znam prawa dzieci, zawarte w szczególności w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 nr 120 poz.
526 ) oraz moja działalność nie narusza tych praw, np. poprzez zatrudnianie małoletnich niezgodnie z
prawem albo finansowanie działań wojennych, zagrażających bezpieczeństwu dzieci;
3.6 łączne wynagrodzenie za: wykonanie wszystkich zadań określonych przez Zamawiającego
w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego na realizację kampanii społecznej Zobacz, usłysz,
reaguj wynosi:

1

cena

słownie

netto
koszt VAT
brutto

3.7 w przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
3.8 nie jestem jako Wykonawca podmiotem powiązanym z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
O podmiocie powiązanym jest mowa, gdy pomiędzy Fundacją a oferentem zachodzą relacje wynikające
z:
•

umowy o pracę (np. oferent jest jednocześnie pracodawcą osoby decydującej w FDDS
o rozpatrywaniu ofert) lub

•

powiązań rodzinnych (małżeństwo, pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego
stopnia) lub

•

finansowe (oferent jest fundatorem albo Fundacja posiada własność lub współwłasność
w oferencie, np. poprzez akcje) lub

•

powiązania powyższe zachodzą między osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje
zarządcze, kontrolne lub nadzorcze (członek zarządu, rady Fundacji, rady nadzorczej/komisji
rewizyjnej w oferencie), a także w przypadkach, kiedy którakolwiek osoba (członek zarządu,
rady Fundacji, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej w oferencie) łączy funkcje w obu tych
podmiotach (np. jest członkiem zarządu FDDS i rady nadzorczej oferenta).

3.9 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia
procedury zapytania ofertowego w postępowaniu prowadzonym przez Fundację Dajemy
Dzieciom Siłę na realizację kampanii społecznej Zobacz, usłysz, reaguj.
3.10 w ostatnich 2 latach przed upływem terminu składania ofert jako Wykonawca
wykonałem poniższe materiały i projekty filmowe.
Poniżej przedkładam wykaz zrealizowanych projektów:
a. WYKAZ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Lp.

Nazwa projektu oraz opis
.

Nazwa
zleceniodawcy

Data realizacji
od – do

Opcjonalnie link do
zrealizowanego
materiału:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Załącznikiem do niniejszej oferty jest:
a) …………………………………..
b) …………………………………….
c) ..………….…………………….

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

3

