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URZĄD MIASTA KIELCE 

 

 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 z dnia 29.11.2017r. 

 

………………….. dnia…………………. 2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA CENOWA 

dot. opracowania LOGO w ramach produktu turystyczno-kulturalnego pn. 

 „Kielce – Raj dla dzieci”. 

 

Ja niżej podpisana/y  

reprezentująca/y firmę  

z siedzibą w/ 

zamieszkała/y 
 

(dokładny adres wraz z kodem pocztowym) 

e-mail:   

tel.  fax.  

 

 

przekazuję, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia  29.11.2017r., ofertę na wykonanie 

przedmiotu zapytania obejmującego: opracowanie logo w ramach produktu turystyczno-

kulturalnego pn. „Kielce – Raj dla dzieci”. 
 

 

 

 

Oferuję realizację niniejszego przedmiotu zapytania za kwotę brutto: 
 

………………………………………………… PLN 

słownie: 

………………………………………………………………………………………PLN 

 

 

 

 

 

 

 
pieczęć firmowa lub nazwa Wykonawcy 



OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, iż jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi. 

2. Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zadania. 

4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zadania. 

5. Oświadczam o braku naruszenia praw osób trzecich przy wykonaniu projektu przedmiotu zapytania 

ofertowego. 

6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego logo oraz w przypadku dokonywania na wybranym logo 

korekt, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, zgadzam się na przeniesienie w ramach ww. 

wynagrodzenia i na czas nieoznaczony autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia z dniem 

przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi na polach eksploatacji wskazanych przez 

Zamawiającego w umowie. 

8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, na czas nieokreślony. 

9. Oświadczam, iż informacje składające się na ofertę są zgodne z prawdą i stanem na dzień złożenia oferty. 

10. Oferty złożone są wiążące dla Oferenta przez okres 30 dni. 

11. Niniejszy przedmiot zapytania zostanie wykonany w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 

i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 

 

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

 data, pieczęć(-cie) i podpis(y) osoby(ób) 
 upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 


