Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/1.4 Bab RPOWD/2019 składamy niniejszą ofertę na wykonanie
przedmiotu zamówienia:
Dane oferenta:
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: …………………………………………………………………………………………………………………….
Adres email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Przedmiot zamówienia

Cena
netto

Cena
brutto

Przedmiot zamówienia- obsługa kampanii reklamowej Google Ads (poprzednia nazwa
Google AdWords).
Reklama skierowana na rynki Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii przez okres
4 miesięcy. Obsługa kampanii obejmuje:
- opracowanie i przygotowanie struktury konta Google Ads oraz Google Analitics;
- zarządzanie;
- analizę skuteczności kampanii w formie raportu;
Raport będzie zawierał:
- nazwa kampanii
- ilość wyświetleń
- liczba kliknięć
- średnia pozycja
- wynik jakości
- zaangażowanie na witrynie
- najskuteczniejsze słowa kluczowe
KOD CPV :
79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
Data sporządzenia oferty: …………………………………………………………………………………………………………………….................
Termin ważności oferty: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Termin realizacji zamówienia:………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenia oświadczeń,
dokumentów i przedłożonych informacji, przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.

………………………………………………………………..
pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/1.4Bab RPOWD/2019
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Wykonawca oświadcza, iż:
1. Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 przeprowadzaniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.

2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny.
4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej rzetelne i terminowe wykonanie zamówienia.
5. Nie jest w stanie upadłości i nie otwarto w stosunku do niego postępowania o likwidacji.
6. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat ani składek na ubezpieczenie społeczne.
7. Zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych
zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

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

(Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

