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*……………………………, dnia *……………… r. 

* 
 
 
 
 
 

 

Pieczęć Wykonawcy(ów) 

 
 

 

FORMULARZ  OFERTY  
 
 
 

Mazowiecka Jednostka  
Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74  
03–301 Warszawa 

 
Ja (My), 
 
* 

Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę 
 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

Pełna nazwa 

* 
 
 
 

REGON 
* 

NIP 
* 

Adres 

* 
 
 
 
 

Dane kontaktowe 

Tel:* 

Email:* 

Adres skrzynki ePUAP:* 

 

odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), którego przedmiotem jest Kompleksowa organizacja i obsługa wydarzenia 

konferencyjnego pn. 11 Forum Rozwoju Mazowsza, oświadczamy: 
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1. Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi                                   

w Specyfikacji Warunków Zamówienia za całkowitą cenę brutto: 

 

……………………………………….................................................................*; 

 

(kwota słownie: ……………………………………………………………………………*); 

zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Maksymalna 

wartość  
brutto (zł) 

1. 2. 3. 

I. Organizacja i obsługa Wydarzenia  

1. Zapewnienie obiektu i wszystkich przestrzeni do realizacji wydarzenia 
(studia, przestrzenie dodatkowe, zaplecze, z wyjątkiem parkingu) 

 

2. Zapewnienie minimum 50 miejsc parkingowych  

3. 
Zaprojektowanie, wyposażenie i aranżacja Studia 1 
(wszystkie elementy wyposażenia studia, w tym wyposażenie techniczne i dekoracyjne, z wyjątkiem 
wyposażenia stanowisk prelegenckich na scenie) 

 

4. 
Zaprojektowanie, wyposażenie i aranżacja Studia 2 
(wszystkie elementy wyposażenia studia, w tym wyposażenie techniczne i dekoracyjne, z wyjątkiem 
wyposażenia stanowisk prelegenckich na scenie) 

 

5. 
Zaprojektowanie , wyposażenie i aranżacja łącznie dla obu scen minimum 16 stanowisk prelegenckich  
(fotel, stolik kawowy)  

 

6. 
Zapewnienie wyposażenia technicznego zgodnego z OPZ oraz obsługa techniczna 
(z wyjątkiem kamer i realizacji kamerowej oraz mikrofonów) 

 

7. 
Zapewnienie kamer wraz z realizacji kamerową obejmującą minimum 9 kamer, w tym kamery na 
wysięgniku i kamery „lotnej” 

 

8. Zapewnienie minimum 30 mikrofonów krawatowych   

9. Zapewnienie minimum 6 mikrofonów bezprzewodowych  

10. Zapewnienie minimum 25 szt. odbiorników do tłumaczeń symultanicznych  

11. 

Przeprowadzenie transmisji/streamingu z obu dni wydarzenia, w sposób i w jakości wymaganej w OPZ 
(pkt. VI), w tym przeprowadzenie wszystkich wymaganych prób i testów  
(oświetlenie i udźwiękowienie, emisja materiałów audiowizualnych, z wyjątkiem testów i połączeń 
zdalnych itd.) 

 

12. 
 
Przeprowadzenie wyjątkiem testów przed wydarzeniem i połączeń zdalnych w trakcie wydarzenia z 
maksimum 100 osobami 

 

13. Wyposażenie i obsługa osobowa 2 chat roomów podczas obu dni wydarzenia  

14. 
Wyposażenie i aranżacja dodatkowych przestrzeni  
(z wyjątkiem pokoi VIP) 

 

15. Wyposażenie i aranżacja pokoi VIP  

16. Pozostałe wyposażenie techniczne  

17. 
Obsługa osobowa [pkt VII OPZ]  
(z wyjątkiem konferansjerów/prowadzących, osób z wyposażenia technicznego, hostess/stewardów) 

 

18. Zapewnienie obsługi osobowej przez minimum 2 konferansjerów/prowadzących  

19. Zapewnienie obsługi osobowej przez minimum 14 osób z obsługi technicznej  

20. Zapewnienie obsługi osobowej przez minimum 2 hostessy/stewardów  

21. Zapewnienie środków ochrony osobistej: minimum 150 maseczek higienicznych  

22. Zapewnienie środków ochrony osobistej: minimum 5 stojaków do dezynfekcji  

23. Zapewnienie polisy ubezpieczeniowej  

24. Rejestracja uczestników w tym zapewnienie profesjonalnej platformy/systemu rejestracyjnego  

25. Zapewnienie oprogramowania/systemu do obsługi chatów  

26. Zapewnienie programowania do tworzenia wysokiej jakości produkcji TV/filmowej  

27. Zapewnienie zestawów do odsłuchu tłumaczeń językowych  

II. Opracowanie i produkcja materiałów graficznych i audiowizualnych  

28. 
Linia graficzna zgodna z KV 11 FRM oraz linia graficzna zgodna z KV Plebiscytu wraz z podkładami 
dźwiękowymi 

 

29. Film zapowiadający Wydarzenie  

30. Prezentacja multimedialna nt. Plebiscytu  

31. Materiały zmontowane ze streamingu oraz filmy reportażowe  

III. Promocja Wydarzenia  

32. 
Emisja banerów na portalach i kampania w internecie  
(2 bannery, liczba odsłon bannerów ma wynieść minimum 100 000 UU i 300 000 PV) 
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33. Artykuł natywny na jednym z wybranych portali horyzontalnych  

IV. Produkcja i dostawa materiałów konferencyjnych  

34. 9 szklanych dyplomów w ozdobnym pudełku  

35. 14 dyplomów drewnianych z okładką  

36. Słodycze promocyjne - 100 szt. małych bombonierek z banderolą z KV 11 FRM  

37. Słodycze promocyjne - 40 szt. dużych bombonierek z banderolą z KV Plebiscytu  

38. 100 szt. organizerów biznesowych/ teczek konferencyjnych  

SUMA:  

 
UWAGA 1: Wszystkie pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest podać wymaganą 
informację lub właściwą kwotę). 
 
UWAGA 2: Wszystkie fragmenty oznaczone (**) odnoszą się do wskazanej w OPZ możliwości zmiany (na podst. § 1., ust. 5 i 6 umowy) formuły 
wydarzenia z hybrydowej (w tym hybrydowej z pominięciem wybranych elementów) na on-line. Ww. zamiany oznaczają przede wszystkim 
zmniejszenie liczby/ograniczenie zakresu itp. poszczególnych elementów zamówienia, a tym samym zmniejszenie kosztów ponoszonych przez 
Wykonawcę w związku z realizowanym zamówieniem. Wskazanie wartości poszczególnych elementów składowych zamówienia jest wymagane 
w celu rzetelnego rozliczenia umowy, tj. zgodnie z faktycznie poniesionymi kosztami. 

 

2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 24-25 listopada 2021 r., przy czym 

przyjmujemy do wiadomości, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji 

zamówienia, na 1-2 grudnia lub 8-9 grudnia 2021 r. Ostateczny termin realizacji Wydarzenia zostanie 

przekazany przez Zamawiającego drogą mailową na adres/adresy wskazane umowie. Nastąpi to najpóźniej na 

5 dni roboczych przed pierwszym dniem Wydarzenia. 

3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

4. W związku z określonymi przez Zamawiającego pozacenowymi kryteriami oceny ofert oświadczamy, że: 
a) gwarantujemy przeprowadzenie kampanii display na portalu internetowym pn. ……………..……*, 

obejmującej emisję dwóch rodzajów banerów, które łącznie osiągną liczbę odsłon w wysokości 

………………* UU oraz liczbę kliknięć w oba banery w wysokości ………………* (łączna liczba odsłon obu 

banerów ma wynieść minimum 100 000 UU i 300 000 PV, a klikalność wyniesie minimum 2 000, z czego 

minimum 80 000 UU musi być z województwa mazowieckiego); 

b) gwarantujemy publikację reklamy w postaci artykułu natywnego na portalu internetowym pn. 

……………..……* oraz osiągnięcie wskaźnika wyświetleń artykułu w wysokości ………………* UU (artykuł musi 

osiągnąć zasięg w wysokości minimum 10 000 UU i 12 000 PV, z czego 6 000 UU musi być z województwa 

mazowieckiego); 

c) gwarantujemy wynajem studia oddalonego od Centrum Warszawy (Dworzec Centralny, Al. Jerozolimskie 

54, 00-024 Warszawa) o maksymalnie …………..* km. Wydarzenie będzie realizowane 

w …………………………………………………………………………………………..* (należy podać dokładny adres, ponieważ 

wydarzenie musi być realizowane w granicach administracyjnych m. st. Warszawy); 

d) w związku z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności opisane  

w pkt X.1.1 załącznika nr 2 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia, oświadczamy,  

że Koordynator/ Event Manager będzie / nie będzie * (* proszę wskazać właściwą lub skreślić niewłaściwą  

okoliczność) zatrudniony na umowę o pracę. 

 

UWAGA 3: Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone (*). W poz. a) – d) Wykonawca zobowiązany jest wskazać liczbę oferowanych 
elementów, dane obiektu, dane o osobie, które faktycznie oferuje. W przypadku braku wskazania którejkolwiek informacji lub wskazania 
uniemożliwiającego jednoznaczne określenie oferowanej okoliczności, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w danym kryterium. 
Szczegółowe wymagania w powyższym zakresie zostały wskazane w pkt 33.2 SWZ.  
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5. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru 

naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie 

zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 

6. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy P.z.p., nie później niż w terminie 

składania ofert, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. 

 
UWAGA: Jeżeli Wykonawca zastrzega część oferty (lub innych dokumentów, w tym również składanych na wezwanie Zamawiającego) jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest dołączyć do oferty (lub do innych dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego) 
stosowne uzasadnienie, o którym mowa w pkt 25.13 SWZ. 

 
7. Przewidujemy powierzenie / Nie przewidujemy powierzenia* (* niewłaściwe skreślić lub właściwe 

wskazać/podkreślić) wykonania następującej części zamówienia podwykonawcom w zakresie (wskazać zakres 

oraz nazwy (firmy) Podwykonawców): 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

8. W przypadku, gdy w ramach przedmiotu zamówienia będą przetwarzane dane osobowe gwarantujemy 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało 

wymogi  wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) i chroniło prawa 

osób, których dane dotyczą. 

9. Wszystkie pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest 

podać wymaganą informację lub wartość lub wskazać właściwą opcję spośród wskazanych możliwości). 

10. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):  

 

Lp. Nazwa dokumentu Załącznik nr 

   

   

   

   

   

   

 

 

________________________ 
Podpis Wykonawcy  

lub upoważnionego przedstawiciela 


