
lp. Nazwa Usługa Liczba zleceń
Cena w zł brutto 

za jedno zlecenie

Suma w zł brutto 

za zlecenia
Uwagi

tekst ok. 2,5 tys. znaków ze spacjami, czcionka Times 

New Roman 12, z zachowaną interlinią - 1,5 oraz 

standardowymi marginesami
60 0,00

tekst ok. 5 tys. znaków ze spacjami, czcionka Times 

New Roman 12, z zachowaną interlinią - 1,5 oraz 

standardowymi marginesami
40 0,00

tekst ok. 10 tys. znaków ze spacjami, czcionka Times 

New Roman 12, z zachowaną interlinią - 1,5 oraz 

standardowymi marginesami
20 0,00

2. 29 0,00

3. 6 0,00

Warszawy

75 0,00

Krakowa

20 0,00

Poznania

15 0,00

Wrocławia

15 0,00

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 21/POIR/2016 - obsługa dziennikarska

Oferent jest zobowiązany do podania wszystkich szacunkowych kwot brutto za wszystkie wyszczególnione elementy usługi, zgodnie z opisami z pkt. 2.4. – 2.7. zawartymi w Zapytaniu. Ceny powinny także zawierać 

ewentualne koszty, które może wygenerować pkt.: 2.8. Kontakt z laureatami/beneficjentami FNP, przedstawicielami FNP oraz z wykonawcą świadczącym kompleksową obsługę filmową.

Merytoryczne i redakcyjne 

opracowanie tekstów – opisów 

badań i wywiadów z 

laureatami/beneficjentami FNP 

(realizującymi projekty badawcze w 

ramach PO IR) i wywiadów z 

przedstawicielami FNP - dokładny 

opis w pkt. 2.4. Zapytania 

ofertowego.

1.

Nadzór merytoryczny nad tworzeniem kilkuminutowych filmów/nagrań 

wypowiedzi/filmów sferycznych z udziałem laureatów/beneficjentów FNP (z Polski lub z 

zagranicy) - dokładny opis w pkt. 2.5. Zapytania ofertowego.

Nadzór merytoryczny nad tworzeniem kilkuminutowych filmów-relacji z wydarzeń 

organizowanych przez FNP - dokładny opis w pkt. 2.6. Zapytania ofertowego.

Koszt dojazdu do/z (dokładny opis 

w pkt. 2.7. Zapytania ofertowego):

4.
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1.

Gdańska

15 0,00

inne lokalizacje w Polsce, ok. 3000 km - w tym 

przypadku proszę podać stawkę za 1 km. 
3000 0,00

Warszawie

75 0,00

Krakowie

20 0,00

Poznaniu

15 0,00

Wrocławiu

15 0,00

Gdańsku

15 0,00

innej lokalizacji w Polsce

15 0,00

Suma 0,00

5.

Koszt noclegu w (dokładny opis w 

pkt. 2.7. Zapytania ofertowego):

Koszt dojazdu do/z (dokładny opis 

w pkt. 2.7. Zapytania ofertowego):

4.
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