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         Załącznik nr I do SIWZ 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

OFERTA 

        Zamawiający: 
        POLITECHNIKA GDAŃSKA 
        BIBLIOTEKA GŁÓWNA 
        Ul. Narutowicza 11/12 
        80-952 GDAŃSK-WRZESZCZ 
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
prowadzonym w trybie ................................................................................................................  
na .................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………... 
My, niżej podpisani …………………….………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..  
działający w imieniu i na rzecz…………………………............................................................. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 
*(Wykonawca zagraniczny) 
1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za 
cenę netto: EUR:……………….........., słownie:……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. ............ 
*(Wykonawca krajowy ) 
1.   Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za 
cenę brutto: EUR:……..…….….........., słownie:……………………………………………… 
…………………………………………………………………………w tym kwota podatku 
VAT wynosi……………………………EUR, zgodnie z formularzem cenowym – załącznik 
nr 1 do Umowy Dostawy – stanowiącym integralną część niniejszej oferty.  
2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie 
wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik do 
specyfikacji. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 
określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli 
przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
6. Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem wykonamy sami. 
7. Akceptujemy warunki płatności zawarte w Umowie. 
8. Oświadczamy, że wadium o wartości……………………PLN wnieśliśmy w dniu 
……………………..w formie…………………………….................................................... 
9. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 
stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: ............................................................... . 
10. Gwarantujemy pełnotekstowy dostęp, od dnia 1. stycznia 2007 r., do czasopism z oferty 

zamówionych w wersji wyłącznie online  oraz czasopism drukowanych posiadających 
również dostęp online, na warunkach określonych w Specyfikacji. 
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11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są następujące 
dokumenty: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 1 do oferty. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone przez organ 
wystawiający w zakresie jego aktualności nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z 
opłacaniem podatków uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert;  

4. Zaświadczenie z ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie 
zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź 
uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw naukowych czasopism 
importowanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – 
zał. nr 3 do oferty. 

8. Informacja banku, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową Wykonawcy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania oferty.  

9. Dowód wniesienia wadium. 
oraz 

10. Wykaz osób wyznaczonych kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy 
dostawy - zał. nr 2 do oferty. 

11. Oświadczenie o posiadaniu i udostępnieniu Zamawiającemu serwisu elektronicznego 
do obsługi drukowanej wersji prenumeraty naukowych czasopism importowanych – 
zał. nr 4 do oferty. 

12. Oświadczenie o posiadaniu i udostępnieniu Zamawiającemu skonsolidowanego 
systemu elektronicznego do obsługi prenumeraty online naukowych czasopism 
importowanych – zał. nr 5 do oferty. 

13. Formularz cenowy – wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do umowy; 
 
 
 
 
................................................                            ......................................... 
  (Miejscowość,  data)                (Własnoręczny podpis 
                i pieczęć Wykonawcy) 
* niepotrzebne skreślić 


