
 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                

                                                           Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

WZÓR OFERTY 
                                                                                                      Jelenia  Góra  dn. …………............ 
I. ZAMAWIAJĄCY: 
   Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU 
   58-560 Jelenia Góra, ul. P. Ściegiennego 9b 
 
II. WYKONAWCA: 
    nazwa: ……………………………………….. 
    adres:  ……………………………………….. 
     
III. Odpowiadając na Zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2019 r.  oferuję jn.:  
 
1. Opracowanie scenariusza  ekspozycji  wewnętrznej i wykonanie materiałów  ekspozycyjnych  
nt. historii Uzdrowiska Cieplice ze szczególnym uwzględnieniem  Ludwig´s Quelle, w 
rewitalizowanym budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka” przy ul. P. Ściegiennego w 
Jeleniej Górze – Cieplicach, w tym:  
 
a) opracowanie  kompletnego scenariusza do filmu  o historii Uzdrowiska Cieplice i Ludwig´s Quelle (o 
długości ok. 5 min. do odtwarzania w „pętli”), z pełnym tekstem lektora w jednej wersji językowej, tj. w 
języku polskim, wraz z przekazaniem praw autorskich Zamawiającemu do scenariusza w celu jego  
udostępnienia do nagrania filmu ekipie filmowej wskazanej przez Zamawiającego, jak również  
udostępnienie ekipie filmowej   materiałów historycznych i fotograficznych do wykonania  nagrania 
filmu,  
za cenę ryczałtową netto ……………… PLN, brutto (z należnym podatkiem VAT)  ………………... PLN 
 
b) opracowanie historyczne - wykonanie i montaż plansz ekspozycyjnych, w dwóch wersjach 
językowych: w języku polskim i niemieckim,   plansze dostosowane do szerokości ścian wewnętrznych 
tj. w formacie: szerokość około:  85cm + 220cm + 85cm, wysokość 120cm, opracowanie na planszach 
odpornych na wilgoć (materiał plexi), 
za cenę ryczałtową netto ………………… PLN, brutto (z należnym podatkiem VAT) ……………… PLN  
 
2. Łącznie oferowana cena  ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego 
w pkt. 1 a) i 1b): 
netto …………………………….PLN, brutto (z należnym podatkiem VAT) ……………………….PLN  
 
Słownie cena netto: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Słownie cena brutto: …………………………………………………………………………………………… 
 
 
IV. OŚWIADCZENIA 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym oraz  projektem umowy  i nie wnoszę 
zastrzeżeń. 
2. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym z Zapytaniu 
ofertowym,  tj.  do dnia  19.08.2019 r. 
3.   Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w projekcie umowy. 
4. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
postępowaniem, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                   ……….......................................... 
                                                                                                         Podpis osoby upoważnionej do 
                                                                                                                                    reprezentowania   Wykonawcy  

 



 
                                        

 


