
(nazwa i adres Wykonawcy)                załącznik nr 1 do SIWZ       
 
 

OFERTA 
(wzór) 

Zamawiający: 
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA     
Centrum Informatyczne  
Trójmiejskiej Akademickiej  
Sieci Komputerowej 

 
W związku z ogłoszonym postępowaniem o zamówienie publiczne ZP-072/022/R/09 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, na: „Budowę przyłącza telekomunikacyjnego do sieci światłowodowej 
TASK” dla Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Politechniki 
Gdańskiej,  

My niżej podpisani: 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................  
działający w imieniu i na rzecz: 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................ 
  (należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 
Oferujemy realizację poniższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ: 
 

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do sieci światłowodowej TASK 
 

za cenę brutto: .............................................. PLN, 

słownie ............................................... ............................................................................................. 

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

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym stanowiącym integralną część oferty. 

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do 30 maja 2009 r. 

2. Oświadczamy, że udzielimy 36 miesięcy gwarancji na wybudowaną kanalizację, 

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

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Umowy, która stanowi załącznik  
do specyfikacji. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy  
na określonych w niej warunkach, w 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 składania ofert. 

6. Akceptujemy warunki płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury 

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: . 



Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
1) formularz rzeczowo-cenowy oferty - załącznik nr 1  
2) ............................................................................................. 
xx) ............................................................................................. 

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

..................................................... 
(podpis i pieczątka Wykonawcy 



ZP-072/022/R/09                                                                                                                  Załącznik nr 1 do Oferty 
  
 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW  
budowy przyłącza teletechnicznego  

 
Lp  Opis kosztu Koszt 

netto 
Wartość 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

 

Łączny koszt wykonania przyłącza, stanowiący cenę oferty, wynosi: 

brutto ........................................................................................... 

Słownie: ..................................................................................................................................................... 

 

 

...................................................      ...................................................... 
             Miejscowość i data       Podpis Wykonawcy 
 


	OFERTA
	Opis kosztu

