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przestrzeni ostatnich trzech lat co najmniej dwóch usług o rozmiarach co najmniej takich jak 

przedmiot zamówienia. Przy czym przynajmniej jedno takie zamówienie realizowane było 

we współpracy z telewizją ogólnopolską. Potwierdzeniem powyższego jest oświadczenie 

Wykonawcy oraz rekomendacje wystawione przez Zamawiających, zgodnie z pkt 1 powyżej. 

W oświadczeniu Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiających oraz terminy, w 

których świadczył usługi o rozmiarach co najmniej takich jak przedmiot zamówienia. 

3. Zamawiający uprawniony zostaje do skontrolowania prawdziwości listy z pkt 1.2 

dowolnymi metodami.

4. Wykonawca, który nie przedłoży wymaganych dokumentów lub zawarte w nich informacje 

będą nieprawdziwe zostanie wykluczony z przetargu.

VII. Kryteria, którymi Beneficjent będzie się kierować przy wyborze oferty:

1. Cena netto oferty -100%

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

1. Oferta powinna zawierać ofertę cenową według załączonego wzoru oraz szczegółowy

kosztorys.

2. Oferta powinna być złożona:

a) bezpośrednio do siedziby biura fundacji w Krakowie:

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko", ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 

30-198 Kraków

b) za pośrednictwem poczty z dopiskiem:

FZP 2021 ŚCIANA DIODOWA i KURTYNA DIODOWA- pod adres biura fundacji w Krakowie: 

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko", ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków 

3. Do 28.04.2021 r., do 14.45 - oferty mają wpłynąć do biura fundacji.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytania pod adres e-mail:

katarzynawalaszek@mimowszystko.org

5. Termin rozstrzygnięcia wyboru ofert: 28.04.2021 r., 15.00

6. Wybór najlepszej oferty zostanie ogłoszony na stronie fundacji

Niniejsze zapytanie ofertowe winno być analizowane wspólnie z regulaminem przetargu w trybie 

zapytania ofertowego pisemnego, zgodnie z art. 70 Kodeksu cywilnego w zakresie realizacji 16. edycji 

Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. 
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