
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Zarządzania i Ekonomii

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

teł. 58 3472409, faks 58 347 2453
NlP5846~~2~ ~ ~nia:ZP 111 018/U/14

I ram
czenie się

przez ca e zyce

Gdańsk, dnia 25.03.20 14

dot.: świadczenia usługi caterin~owej w ramach międzynarodowej konferencji organizowanej
przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Do wszystkich Wykonawców
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający wprowadza zmiany w treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Było:
Sygnatura sprawy: ZP/11110181U114

Formularz oferty
Zamawiający:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
cateringową w ramach międzynarodowej konferencji organizowanej przez
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
My niżej podpisani:
My niżej podpisani:

imię nazwisko

imię nazwisko

działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa:

Adres:

REGONnr NlPnr

Nr telefonu: e-mail, jaki Wykonawca wyznacza do kontaktów z
Zamawiającym:

Nr faksu, jaki Wykonawca wyznacza do
kontaktów z Zamawiającym:

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za cenę

brutto łącznie z podatkiem VAT
słownie

INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEOO5-27456
Projekt zastal zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez cale życie” oraz ze

środków finansowych na naukę w latach 2013-2014 przyznanych na realizację projektu międzynaradawega współfinansowane pa.



____Program_______ Uczenie się

przez cale życie

za cenę netto PLN,
słownie
w kwocie za 1 osobę:
- kolacja zł brutto
- kolacja zł netto

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie od 8.04.2014 roku
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 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.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
6. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części
zamówienia:
a)
b)
c)
7. Akceptujemy warunki płatności przedstawione w SIWZ
8. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia wyznaczamy następujące osoby (telefon kontaktowy i
mail):

9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

dn

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

Powinno być:
Sygnatura sprawy: ZP/111/01 8/U/14 Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty

Zamawiający:
Politechnika Gdańska

INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEOO5-27456
Projekt zastal zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez cale życie” oraz ze

środków finansowych na naukę w latach 2013-2014 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.



NIP nr

ram
U nie się
przez całe życie

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
cateringową w ramach międzynarodowej konferencji organizowanej przez
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
My niżej podpisani:

imię nazwisko

imię nazwisko

działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa:

Adres:

REGON nr

Nr telefonu: e-mail, jaki Wykonawca wyznacza do kontaktów z
Zamawiającym:

Nr faksu, jaki Wykonawca wyznacza do
kontaktów z Zamawiającym:

2. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za cenę
brutto łącznie z podatkiem VAT
słownie
za cenę netto PLN,

słownie :
w kwocie za 1 osobę:

- zł brutto
- zł netto

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie od 8.04.2014 roku
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, 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 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.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
6. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części
zamówienia:

INNOCASE project no. 2012-1-PŁ1-LEOO5-27456
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach progromu „Uczenie się przez cale życie” oraz ze

środków finansowych na naukę w latach 2013-2014 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.



ram
czenie się

przez c zyc e

a)

b)

c)

7. Akceptujemy warunki płatności przedstawione w SIWZ
8. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia wyznaczamy następujące osoby (telefon kontaktowy i e
mail):

9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

dn

(podpis i pieczątka osobylosób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)

Było:

Nr postępowania: ZPI1 11/018/U/14 Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr ZPIIIIIOI8IUII4—wzór

Warunki umowy i warunki płatności
1. Wynagrodzenie w umowie (łączna cena netto + VAT) obejmuje całkowitą należność jaką
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają wynagrodzenie brutto w
kwocie: zł (słownie złotych 00/1 00) tj. w kwocie za 1 osobę:
- zł brutto
Rzeczywiste wynagrodzenie umowne brutto będzie wynikało z faktycznej liczby osób.

INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEOO5-27456
Projekt został zreolizowony przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w romoch progromu „Uczenie się przez całe życie” oraz ze

środków finansowych na naukę w latach 2013-2014 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.



Program
Uczenie się

rzez całe życie

3. Wynagrodzenie do zapłaty będzie iloczynem liczby osób podanej przez Zamawiającego, zgodnie z
~2 ust. 3 umowy oraz kwoty, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Powinno być:
UMOWA nr ZPIIIIIOI8IUII4—wzór

Warunki umowy i warunki płatności
1. Wynagrodzenie w umowie (łączna cena netto + VAT) obejmuje całkowitą należność jaką
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają wynagrodzenie brutto w
kwocie zł (słownie złotych 00/1 00) tj. w kwocie za I osobę:
- zł brutto
Rzeczywiste wynagrodzenie umowne brutto będzie wynikało z faktycznej liczby osób.
3. Wynagrodzenie do zapłaty będzie iloczynem liczby osób podanej przez Zamawiającego, zgodnie z
~2 ust. 2 umowy oraz kwoty, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

~~ZIE ~ą
dr ha Julita Was~c~,~ ~of. nadzw PG

Osoba upoważniona przez
Kierownika Zamawiającego

INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEOO5-27456
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez cale życie” oraz ze

środków finansowych na naukę w latach 2013-2014 przyznanych no realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.


