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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
........................................                                  ......................., dnia ....................... 2011r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP 245/019/D/11 

OFERTA 
 

Politechnika Gda ńska 
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

 
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 193 000 euro na: 
  
dostawę artykułów reklamowych i promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki 
Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz na potrzeby„ Za rękę z Einsteinem – Edycja II”, 
My niŜej podpisani:  
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 
Pełna nazwa : 
 
 
Adres: 
 
 
REGON nr  
 

NIP nr 
 

Nr telefonu: 
 

Nr faksu: 
 

Nazwa banku: 
 
 

Nr rachunku bankowego: 
 

 
Oferujemy  realizację powyŜszego przedmiotu zamówienia,  zgodnie z zapisami SIWZ 
 
Cz. A 
 
za cenę brutto: .....................................................PLN, słownie 
………………............................................................ 
w tym kwota podatku VAT wynosi ............................ PLN,  
zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część oferty. 
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Cz. B 
 
za cenę brutto: .....................................................PLN, słownie 
………………............................................................ 

w tym kwota podatku VAT wynosi ............................ PLN,  
zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część oferty 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 
 
Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 
 
Oświadczamy , Ŝe cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu  
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. 
Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty 
nie będą obciąŜały Zamawiającego.  
 
Oświadczamy , Ŝe wykonamy zamówienie w terminie opisanym w SIWZ. 

 
Oświadczamy , Ŝe udzielamy: ….. m-cy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia. 

Oświadczamy , Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy 
do jej treści zastrzeŜeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania 

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

UwaŜamy si ę za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni  od 
upływu terminu składania ofert. 

Zamówienie  zrealizujemy sami*/ przy udziale podwykonawców*, którzy będą realizować niŜej 
wymienione części zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
Akceptujemy  następujące warunki płatności: przelewem w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury. 

Oświadczamy , Ŝe do realizacji zamówienia wyznaczamy następujące osoby: 
 

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

                     (imię i nazwisko )                                                                     (imię i nazwisko )                                        

 
Oświadczamy , iŜ tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach     nr:….…………………………….., 
które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
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 Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
 
� ………………………………………………………………………………………………………… 
� ………………………………………………………………………………………………………… 
� ………………………………………………………………………………………………………… 
� ………………………………………………………………………………………………………… 
� ………………………………………………………………………………………………………… 
� ………………………………………………………………………………………………………… 
� ………………………………………………………………………………………………………… 
� ………………………………………………………………………………………………………… 
� ………………………………………………………………………………………………………… 
� ………………………………………………………………………………………………………… 
� ………………………………………………………………………………………………………… 
� ………………………………………………………………………………………………………… 
� ………………………………………………………………………………………………………… 
* niepotrzebne skre ślić 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
                (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych  
                      do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 


