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 (nazwa i adres Wykonawcy) 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

O F E R T A 
 
 
 

Zamawiający: 
Politechnika Gdańska  

ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego  ZP/343 /055/R/11 na Remont kanalizacji burzowej i towarzyszące 
roboty drogowe na terenie PG 

My niżej podpisani:    

....................................................................................................................................................

. 

                                
....................................................................................................................................................
. 

działający w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa firmy: 
 
 

Adres firmy: 
 
 

 

REGON nr : 
 

NIP nr:  

Nr telefonu: 
 

Nr fax: 

Nazwa banku i nr rachunku: 
 
 

Adres poczty mailowej: 

 
oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, za cenę: 
 
 brutto      ............................................................... 

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

 

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie  do 60 dni od podpisania 
umowy. 

2. Oświadczamy, że na wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty udzielimy 
gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane oraz zobowiązujemy się do usuwania 
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wszelkich awarii w okresie objętym rękojmią i gwarancją nie później niż 12 godzin od 
daty i godziny poinformowania Wykonawcy telefonicznie / faksem o wystąpieniu awarii .  

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, która stanowi załącznik 
nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 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. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować 
wymienione części zamówienia:   

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

7. Akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 

8. Oświadczamy, że wadium o wartości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) 

wnieśliśmy w dniu .......................... w formie ................................................................... .   

9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 
% ceny oferty. 

10. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte 
w ofercie na stronach nr:............................................ .  

11.   Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:  

1)   .................................................................................... 

2)   .................................................................................... 

3)   .................................................................................... 

4)   .................................................................................... 

5)   .................................................................................... 

6)   .................................................................................... 

7)   .................................................................................... 

8)   .................................................................................... 

 
                                      
 ……………………………………………, dn. ………………………… 
 
 
 
                                                      …………………………………………. 

  podpis osoby(osób)   uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy 


