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Zbiórka funduszy przez portal zrzutka.pl, adres www akcji: https://zrzutka.pl/naszeradio 
Wsparcie służb medycznych/ratowniczych w Sieradzu i Zduńskiej Woli przez zakup 
środków ochrony indywidualnej. Akcja #ZostanWDomuZNaszymRadiem 

……………………………, dnia …….. / 04 / 2020 r.  

  FORMULARZ OFERTY 

Nazwa i adres Nabywcy: 

Nasze Radio Sp. z o.o., ul. Rynek 14, 98-200 Sieradz, e-mail do wysyłki skanów oferty: oferta@nasze.fm 

Nazwa i adres Oferenta: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

1. Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia na dostawę ____________________ za cenę brutto (z VAT) 

zgodnie z poniższą tabelą: 

w kwocie _____________ PLN słownie: ______________________________________________________ 

L.p. Opis produktu oferowanego 
Produkt oferowany  

(nazwa, numer katalogowy, 
producent, wielkość 

opakowania) 

Ilość 

Cena 
jednostkowa 
brutto (z VAT) 

 

Cena brutto  
(z VAT) w PLN 

a b c d e f = d x e 

1 
rękawiczki jednorazowe 
w różnych rozmiarach 

 

 

 

 

2 kombinezony ochronne     

3 maseczki jednorazowe     

4 
maseczki wielokrotnego 

użytku 

 

 

 

 

5 środki dezynfekujące do rąk  
 

 
 

6 
środki dezynfekujące do 

powierzchni 

 
 

 
 

7 maski z filtrami ffp2     

8 maski z filtrami ffp3  
 

 
 

9 przyłbice ochronne  
 

 
 

2. Oświadczamy, że oferta jest ważna …… dni, tj. do daty …………, a dostawa ww. asortymentu nastąpi 

w terminie do: ………………………dni od dnia otrzymania potwierdzenie akceptacji oferty. 

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego. 

4. Oświadczamy, że oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania w zakresie jakości i standardów 

bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa 

Zdrowia. 

5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

6. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu): 

Lp. Nazwa dokumentu Załącznik nr 

   

   

 

 

____________________________       ___________________ 

adres e-mail, nr telefonu        Podpis Oferenta 
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Opis AKCJI: 

Nasze Radio, jak zawsze w każdym momencie swojej historii od 1996 roku, stara się działać na 
rzecz społeczności lokalnej. Od akcji Święty Mikołaj dla Każdego i Koncert za butelkę wody 
mineralnej dla powodzian w 1997 roku, po codzienne rzetelne informowanie słuchaczy 
o rzeczach ważnych, dobrych i potrzebnych. W czasie obecnego kryzysu, pomimo trudności 
ekonomicznych jakie nie ominęły i naszej firmy, chcemy pomóc naszym Sąsiadom - Naszym 
Słuchaczom w ich codziennym zmaganiu się z zagrożeniem, jakie niesie epidemia 
KoronaWirusa. Jednymi z najbardziej zagrożonych są pracownicy służb medycznych i służb 
ratowniczych, którzy codziennie pomagają innym. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników 
medycznych i ratowników, ogłaszamy zrzutkę pieniędzy na zakup środków ochrony 
indywidualnej, w tym m.in. maseczek jednorazowych, maseczek wielorazowych, gogli i masek 
ochronnych, kombinezonów ochronnych itp. W zależności od wpłat widzimy szansę także na 
zakup innych środków wspomagających skuteczną i bezpieczną pracę służb medycznych 
i ratowniczych. Zadbajmy o bezpieczeństwo tych, którzy mogą nam pomóc! 

RAMOWY REGULAMIN AKCJI 

# Radio własnym staraniem prowadzi zbiórkę środków finansowych na zakup środków 
ochrony osobistej służb medycznych i ratowniczych w Sieradzu i Zduńskiej Woli 
 
# Po zgromadzeniu środków (także częściowo) ustalimy z instytucjami zainteresowanymi 
zakres najpotrzebniejszej pomocy w postaci środków ochrony indywidualnej. Każda instytucja 
określi parametry i wymagania dla planowanych zakupów środków. 

# Radio przekazuje instytucji środki zakupione – nie przekazujemy pieniędzy. 
 
# Zakupiony sprzęt NATYCHMIAST trafi do instytucji, które będą go potrzebować najbardziej. 

 

APEL DO OFERENTÓW  

Prosimy pamiętać, że ta akcja jest charytatywna, Nasze Radio robi to dla 
innych  
- pomagamy całkowicie za darmo! 

Niech Wasza oferta uwzględnia cel główny akcji! 

Dziękujemy!  
Nasze Radio 

https://zrzutka.pl/naszeradio
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KONKURS OFERT 

NIEZBĘDNE ILOŚCI: 

L.p. Opis produktu oferowanego 
Produkt oferowany  

(nazwa, numer katalogowy, 
producent, wielkość 

opakowania) 

Ilość 

Cena 
jednostkowa 
brutto (z VAT) 

 

Cena brutto  
(z VAT) w PLN 

A B c d e f = d x e 

1 
rękawiczki jednorazowe 
w różnych rozmiarach 

PAKCZKI PO 100 SZT. 
W PROPORCJACH:  

10 % ROZM. S 
30 % ROZM. M 
40 % ROZM. L 

10 % ROZM. XL 

100 

 

 

2 kombinezony ochronne  100   

3 maseczki jednorazowe PACZKI PO 10 SZT. 200   

4 
maseczki wielokrotnego 

użytku PACZKI PO 10 SZT. 100 

 

 

5 środki dezynfekujące do rąk  
50 

litrów 

 
 

6 
środki dezynfekujące do 

powierzchni 
 

100 
litrów 

 
 

7 maski z filtrami ffp2  50   

8 maski z filtrami ffp3  50 
 

 

9 przyłbice ochronne  50 
 

 

Kryteria wyboru ofert: 
Nasze Radio sp. z o.o. informuje, że wybór najkorzystniejszej oferty będzie 
dokonywany z zachowaniem najwyższych standardów według wewnętrznych 
zasad spółki. Spółka zastrzega sobie dowolność w wyborze oferty, co akceptują 
firmy składające ofertę.  

Kluczowe kryteria brane pod uwagę przy wyborze oferty: 
# wykluczone z konkursu ofert są firmy, których główna siedziba nie znajduje się 
na terenie powiatów: sieradzkiego lub zduńskowolskiego 
# oferty mogą być składane częściowo (nie jest wymagane złożenie oferty 
w całym zakresie) – wymagane jest jednak złożenie oferty na całe 
zapotrzebowanie w danej pozycji zapotrzebowania  
# cena 
# długość ważności oferty 
# termin dostawy – określony jako ilość dni od potwierdzenia przyjęcia oferty 
# wiarygodność Oferenta 
# rodzaj produktów, w tym parametry i posiadane certyfikaty lub dopuszczenia 
do obrotu na terenie PL lub  UE 
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INFORMACJEDODATKOWE: 

1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Oferentami – preferowana komunikacja mailowa 

e-mail: oferta@nasze.fm  

2. Ofertę należy przesyłać e-mailem na adres: oferta@nasze.fm lub 
dostarczyć na adres: Nasze Radio sp. z o.o., ul. Rynek 14, 98-200 
Sieradz.  
W przypadku przesyłania oferty e-mailem, należy przesłać skan 
podpisanych dokumentów.  

3. Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2020 roku o godz. 14:00 
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania zapisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018 r., poz.1986). 

6. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a. swobodnego wyboru ofert, 
b. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części 
w każdym czasie, 
c. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 
d. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,  
e. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów na 
każdym etapie postępowania. 

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek 
uprawnienia wskazanego w pkt. 7) Oferentom nie przysługują żadne 
roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu. 
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