
Załącznik nr 1 
do SIWZ 

.................................................. 
 (nazwa i adres wykonawcy)

                                                                                                            Zamawiający: 
                                                                                                            Politechnika Gdańska 
                                                                                                            ul. G. Narutowicza 11/12 
                                                                                                            80 –952   Gdańsk 

 
OFERTA  

 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi poligraficzne dla jednostek 
organizacyjnych Politechniki Gdańskiej realizowanego w roku 2009 
 
My niżej podpisani: 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
działający w imieniu i na rzecz 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 
 

Oferujemy realizację  powyższego przedmiotu zamówienia , zgodnie z zapisami SIWZ  
(Wykonawca wypełnia wybraną część/części zamówienia, na którą składa ofertę) 
 
 
dla CZĘŚCI  I : 
 
za cenę .............................................................zł  brutto; 

słownie:........................................................................................................................... 

w tym kwota podatku VAT wynosi ............................ PLN 

dla CZĘŚCI II : 
 
za cenę.............................................................zł  brutto; 

słownie:........................................................................................................................... 

w tym kwota podatku VAT wynosi ............................ PLN 

dla CZĘŚCI III : 
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za cenę.............................................................zł  brutto; 

słownie:........................................................................................................................... 

w tym kwota podatku VAT wynosi ............................ PLN 

zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty. 

Potwierdzamy udzielenie gwarancji jakości druku i oprawy na okres 12-miesięcy. 

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do  
31.12.2009 r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści   zastrzeżeń 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowi     
załącznik nr 5 do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty  do zawarcia umowy na określonych w niej 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji,   czyli 
przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować 
wymienione części zamówienia: 
a) .................................................................................................................... ................... 
b) .................................................................................................................... ................... 

6.   Akceptujemy warunki płatności w formie przelewu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
faktury VAT. 

7. 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: ............................. 

8. Oświadczamy, że wadium o wartości ...............PLN wnieśliśmy w dniu ......................... 
w formie ............................................................... 

9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
1) ............................................................................................. 
2) ............................................................................................. 
3) ............................................................................................. 
4) ............................................................................................. 
5) ............................................................................................. 
6) ............................................................................................. 
7) ............................................................................................. 

 
 
.............................., dn. ......................................                     .......................................... 

                                                                                                             (podpis, pieczątka Wykonawcy)  
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