Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2022

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:
SmartNet Research & Solutions Sp. z o.o.
Ul. Wołodyjowskiego 46
02-724 Warszawa
NIP: 701-030-66-55
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Wykonawca:
Adres:
NIP:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/2022
na: Przeprowadzenie eksperymentalnych kampanii reklamowych w ekosystemie Meta zgodnie
ze scenariuszem dostarczonym przez Zamawiającego.
przedstawiam ofertę na następujących warunkach:

Lp.
1
2
3
4

Nazwa
Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony
Zamawiającego (nie więcej niż 4000 zł)
% udział dofinansowania w kosztach reklam, dla których
będą zastosowane rekomendacje
Liczba reklam, do których zastosowane zostaną
rekomendacje
Nazwa/y profili FB/Instagram na których uruchamiane
będą reklamy

Oferta

1

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Zapytania ofertowego oraz z załącznikami, uznaję się
związany/-a określonymi w nich wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że uzyskałem/-łam wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że oferowana przeze mnie oferta: Przeprowadzenie eksperymentalnych kampanii
reklamowych zgodnie ze scenariuszem dostarczonym przez Zamawiającego spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że jestem świadomy sposobów naliczenia kwoty dofinansowania ze strony
Zamawiającego określonej w Zapytaniu Ofertowym nr 2/2022. To znaczy, że możliwe jest, że
Zamawiający będzie pokrywał mniejszą niż zadeklarowany przez Wykonawcę kwotę dofinansowania i
mniejszy procentowy udział. Wynika to z ustalenia maksymalnych kosztów pojedynczej reklamy
pokrywanych przez Zamawiającego. Ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia.
5. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że uważam się za związanego/-ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Miejscowość …………………, dnia ……………

.....................................................................................
posiadającej
(podpisy
wykonawcy
lub
osoby
pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy)
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