
 Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Zamawiający: Polish National Tourist Office  

 10 Heathfield Terrace  

W4 4JE London, UK 

OFERTA 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

.................................................................................................................................... 

NIP .........................................   REGON ................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

.................................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

.................................................................................................................................... 

Numer telefonu:  ...................................................................................... 

Numer faksu:  ........................................................................................... 

e-mail ................................................................................................................. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę na 

przeprowadzenie kampanii reklamowej na rynku Wielkiej Brytanii, mającej na celu 

zwiększenie liczby przyjazdów do Polski, poprzez dotarcie z przekazem reklamowym w 

czasie realnym do osób poszukujących wyjazdów do krajów europejskich: Czechy, Węgry, 

Słowacja, Niemcy, Austria, Dania, Szwajcaria na portalach związanych z branżą turystyczną 

i okołoturystyczną oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z niżej podanymi 

warunkami: 

Cena ofertowa brutto: ………………………………………………….. GBP  za wykonanie usługi) 

(słownie: ……………………………………………………………….………….GBP brutto) 

Współczynnik sukcesu KPI: deklarowana liczba osób, które będą miały kontakt z kampanią 

i kupią bilet lotniczy do Polski w czasie trwania kampanii i w ciągu 1 miesiąca po jej 

zakończeniu: ………………… 

(słownie: …………………………….osób) 



Deklarowana liczba odsłon reklamy (nie mniej niż 4 900 000) …………………………………………… 

2. Oświadczam/-y, że: 
1) przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ; 
2) zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami podanymi przez Zamawiającego  

w SIWZ, w szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 
akceptujemy je i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy i wyrażamy zgodę na zawarcie umowy 
bez jakichkolwiek zastrzeżeń i wyłączeń sporządzonej na jego podstawie; 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

 
 

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om 
obejmuje (jeżeli dotyczy): 
................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 

 
3. Oferta została złożona na …………………….. stronach. 

 
4. Do oferty dołączono stanowiące jej integralną część: 

1) ………………………………………………………………., 

2) .………………………………………………………………, 

3) ………………………………………………………………., 

4) ………………………………………………………………., 

 
 
 
 
 

.............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 



 


