
 
 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego nr MEiN/01/2021 

 

FORMULARZ OFERTOWY   

Zamawiający 

Wyższa Szkoła Kultury  

Społecznej i Medialnej w Toruniu 

ul. Św. Józefa 23/35 

87-100 Toruń 

Dane Wykonawcy 

Wykonawca1  

………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………… REGON …………………………………………. KRS*/CEiDG*: …………………………………… 

Numer telefonu: ………………………… adres e-mail: ……………………………………. 

Osoba/osoby uprawniona/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy: 

………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie Zapytania ofertowego nr MEiN/01/2021  na utworzenie 

mobilnego studia do nagrywania i profesjonalnego montażu zajęć dydaktycznych  on-line celem ich archiwizowania i udostępniania studentom wszystkich 

kierunków kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia w ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, zwanego dalej „przedsięwzięciem”, ogłoszonym Komunikatem z dnia          20 

stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość” 

 

niniejszym, składam/y ofertę na następujące części zamówienia: ……………………………………………………2  

                                                           
1 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane jest podanie nazw (firm) i adresów wszystkich Wykonawców 
2 Wskazać właściwe numery części  



 
 

1. Oferujemy wykonanie części nr 1 zamówienia - kamera Canon XF405 lub równoważna – 2 szt..;w zakresie wynikającym z Zapytania ofertowego za 

cena oferty brutto: ……………………………………...………………………….. złotych  

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………), zgodnie z poniższym zestawieniem:  

 

Lp. Wyszczególnienie  j.m. Ilość  

Opis oferowanego urządzenia, 

w tym nazwa producenta oraz dokładne dane techniczne (np. 

symbol, kod, itd.) 

Cena jednostkowa 

netto 

zł 

Cena netto 

(cena jednostkowa 

netto x ilość ) 

zł  

Cena brutto  

(z podatkiem VAT)  

zł 

1 2 3 4 5 6 7 = 4x6 8 

1. 

Kamera 

……………………………… 

………………………………

…………………………….. 

szt. 2     

 

Oświadczam/y, że udzielę/limy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres ...................... miesięcy 3 licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 

Zaoferowany okres gwarancji ma zastosowanie do wszystkich składników tej części zamówienia.    

 

2. Oferujemy wykonanie części nr 2 zamówienia  - statyw do kamery  np. Manfrotto Zestaw Twin Alu lub równoważny,  mikrofon nakamerowy Deity Cinema 

Series S-MIC 2S Shotgun Microphone lub równoważny – 2 szt.,  lampa Prottix Nuada R 3 Led lub równoważna – zestaw 6 szt., statyw do lampa Prottix 

Nuada R 3 Led lub równoważna – 6 szt., akumulator BP-190WS Premium Patona lub równoważny (akumulator do zasilania lamp) – 3 szt., panele 

oświetleniowe np. Litra Pro (LP1200)  lub równoważne – 2 szt., mikrofon Sennheiser ew100 ENG G4-B lub równoważny – 2 szt. w zakresie wynikającym 

z Zapytania ofertowego za 

cena oferty brutto: ……………………………………...………………………….. złotych  

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………), zgodnie z poniższym zestawieniem:  

 

Lp. Wyszczególnienie  j.m. Ilość  

Opis oferowanego urządzenia, 

w tym nazwa producenta oraz dokładne dane techniczne (np. 

symbol, kod, itd.) 

Cena jednostkowa 

netto 

zł 

Cena netto 

(cena jednostkowa 

netto x ilość ) 

zł  

Cena brutto  

(z podatkiem VAT)  

zł 

1 2 3 4 5 6 7 = 4x6 8 

                                                           
3 Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy  



 
 

1. 

Statyw do kamery 

…………………………. 

………………………….. 

szt. 2     

2. 

Mikrofon nakamerowy  

………………………….. 

…………………………… 

szt. 2     

3. 

Lampa  

……………………………… 

………………………………. 

szt. 6     

4. 

Statyw do lampy  

…………………………… 

……………………………. 

szt. 6     

5. 

Akumulator do zasilania 

lamp 

……………………………… 

……………………………… 

 

szt. 3     

6. 

Panele oświetleniowe 

……………………………. 

…………………………….. 

szt. 2     

7. 

Mikrofon 

…………………………… 

…………………………….. 

szt. 2     

 

Oświadczam/y, że udzielę/limy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres ...................... miesięcy3   licząc od dnia odbioru przedmiotu 

zamówienia. Zaoferowany okres gwarancji ma zastosowanie do wszystkich składników tej części zamówienia.    

3. Oferujemy wykonanie części nr 3 zamówienia - karta przechwytująca wideo AJA U-Tap Sdi grabber USB 3.0 UTAPSDI lub równoważna – 2 szt., karta 

pamięci do kamery np. SanDisk Extreme Pro SDXC 256 GB Class 10 UHS-I/U3 V30 lub równoważna – 2 szt.,  laptop z wysokiej jakości kartą graficzną 

współpracujący z kamerą np. ASUS TUF Gaming A15 R7-5800H/32GB/1TB/W10 RTX3070 240Hz  lub równoważny –  1 szt., laptop z wysokiej jakości 

kartą graficzną współpracujący z kamerą np. Apple MacBook Pro 13" z Touch Bar, 4-rdzeniowy Intel Core i5 2,0 GHz,10 gen, RAM 16GB, dysk 512GB 

SSD lub równoważny – 1 szt. w zakresie wynikającym z Zapytania ofertowego za 



 
 

cena oferty brutto: ……………………………………...………………………….. złotych  

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………), zgodnie z poniższym zestawieniem:  

 

Lp. Wyszczególnienie  j.m. Ilość  

Opis oferowanego urządzenia, 

w tym nazwa producenta oraz dokładne dane techniczne (np. 

symbol, kod, itd.) 

Cena jednostkowa 

netto 

zł 

Cena netto 

(cena jednostkowa 

netto x ilość ) 

zł  

Cena brutto  

(z podatkiem VAT)  

zł 

1 2 3 4 5 6 7 = 4x6 8 

1. 
Karta przechwytująca 

………………………….. 
szt. 2     

2. 

Karta pamięci do kamery 

…………………………….. 

……………………………... 

szt. 2     

3. 

Laptop 

…………………………….. 

…………………………….. 

szt. 1     

4. 

Laptop 

………………………….. 

…………………………… 

szt. 1     

 

Oświadczam/y, że udzielę/limy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres ...................... miesięcy 3 licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 

Zaoferowany okres gwarancji ma zastosowanie do wszystkich składników tej części zamówienia.    

 

4. Ponadto oświadczam/y, że (dotyczy wszystkich części zamówienia): 

1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

2) w cenie oferty brutto zostały zawarte wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT),  

jak i wszelkie inne składki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego; 



 
 

3) zobowiązuję/emy się zrealizować zamówienie z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, w terminie do  

30 dni od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

4) zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem ofertowym, nie wnoszę/wnosimy zastrzeżeń oraz uzyskałem/liśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty; 

5) uważam/y się za związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem); 

6) zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

5. Ofertę składam/y na ...........  kolejno ponumerowanych stronach. 

7. Załącznikami do oferty są: 

1) ……………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………… 

 

.........................., dnia ............................. 

……........................................................................................ 

                    Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  

 

 

  

 

 



 
 

Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego nr MEiN/01/2021     

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA,  

W TYM O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH4 

 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………. 

Osoba/osoby uprawniona/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego  

nr MEiN/01/2021 przez Wyższa Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na na utworzenie 

mobilnego studia do nagrywania i profesjonalnego montażu zajęć dydaktycznych  on-line celem ich 

archiwizowania i udostępniania studentom wszystkich kierunków kształcenia studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych I oraz II stopnia w ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w 

zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, zwanego dalej 

„przedsięwzięciem”, ogłoszonym Komunikatem z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu 

przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość” 

 

oświadczam/y, że 

 

nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie przesłanek 

wymienionych w rozdziale 2 ust. 2 Zapytania ofertowego nr MEiN/01/2021, w tym  

ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania 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: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu 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. 

 

                                                           
4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców 



 
 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

.........................., dnia ............................. 

 

 

………................................................................................... 

             Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 


