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                  Załącznik nr 1do Specyfikacji 
(pieczęć Wykonawcy) 

OFERTA 

w przetargu nieograniczonym  
 

na dostawę dla Politechniki Gdańskiej czasopism krajowych, wydawanych w 2007 roku, 

przedstawionych w Części I - III (Pakiet I - III). 
 

My, niżej podpisani …………………….………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..  

działający w imieniu i na rzecz…………………………............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie Politechniki Gdańskiej opublikowane w ………………z dnia 

........................ 2006 r.  

1. Oferujemy wykonanie dostawy czasopism krajowych, stanowiących przedmiot 

zamówienia na rok 2007, za cenę : 

 

(Wykonawca wypełnia wybraną część/części zamówienia, w których bierze udział) 

 
Dla Części I (Pakiet I),  

  
Brutto: ……………………….PLN; słownie: …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Netto: ………………………...PLN; słownie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

w tym: 
  1. Jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej: 

  
a) kwota brutto:……………………PLN, słownie:…………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………..       

 b) kwota netto: ……………………PLN, słownie: ……………………………………. 
     ………………………………………………………………………………….. 

 2. Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej: 

  

a) kwota brutto:……………………PLN, słownie:…………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………..       

 b) kwota netto: ……………………PLN, słownie: ……………………………………. 

 …………………………………………………………………………………… 

 
zgodnie z danymi zawartymi w formularzu cenowym – załącznik nr 1/I do Umowy Dostawy 

– stanowiącym integralną część niniejszej oferty. 

 
Dla Części II (Pakiet II),  

  
Brutto: ……………………….PLN; słownie: …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Netto: ………………………...PLN; słownie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

w tym: 
  1. Jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej: 

  
a) kwota brutto:……………………PLN, słownie:…………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………..       

 b) kwota netto: ……………………PLN, słownie: ……………………………………. 
     ………………………………………………………………………………….. 

 2. Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej: 

  

a) kwota brutto:……………………PLN, słownie:…………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………..       

 b) kwota netto: ……………………PLN, słownie: ……………………………………. 

 …………………………………………………………………………………… 

 

zgodnie z danymi zawartymi w formularzu cenowym – załącznik nr 1/II do Umowy Dostawy 

– stanowiącym integralną część niniejszej oferty. 

 
Dla Części III (Pakiet III),  

  
Brutto: ……………………….PLN; słownie: …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

  

Netto: ………………………...PLN; słownie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

w tym: 
  1. Jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej: 
  

a) kwota brutto:……………………PLN, słownie:…………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………..       
 b) kwota netto: ……………………PLN, słownie: ……………………………………. 

     ………………………………………………………………………………….. 

 2. Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej: 

  

a) kwota brutto:……………………PLN, słownie:…………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………..       

 b) kwota netto: ……………………PLN, słownie: ……………………………………. 

 …………………………………………………………………………………… 

 

zgodnie z danymi zawartymi w formularzu cenowym – załącznik nr 1/III do Umowy Dostawy 

– stanowiącym integralną część niniejszej oferty. 

2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia 30 grudnia 2007 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. Oświadczamy, że 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. 
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7. Akceptujemy warunki płatności zawarte w Specyfikacji. 

8. 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:............................................................. . 

9. 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. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, tj. 2003 – 2005, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zał. nr 2 do oferty. 

oraz 
4. Wykaz osób wyznaczonych po stronie Wykonawcy do bezpośredniego kontaktu z 

Zamawiającym podczas realizacji zamówienia - zał. nr 3 do oferty. 

5. Formularz cenowy – wg wzoru stanowiącego zał. nr 1/I-1/III do umowy; 

 

 

 

 
................................................     ......................................... 
  (Miejscowość,  data)        (Nazwisko, własnoręczny podpis 

                i pieczęć Wykonawcy) 


