
 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 
.............................................................. 
        (pieczątka Wykonawcy)  
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Zamawiający:     Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi hotelarskiej – zakwaterowania (noclegi ze 

śniadaniami) dla zaproszonych gości na centralne obchody Jubileuszu 110-lecia Politechniki Gdańskiej” 

my niżej podpisani: 

 

imię .......................... nazwisko ......................... 

 

imię .......................... nazwisko ......................... 

 

działający w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa: 

 

 

Adres: 

 

 

REGON nr NIP nr 

 

Nr faksu, jaki Wykonawca wyznacza do kontaktów 

z Zamawiającym: 

 

Adres e-mail, jaki Wykonawca wyznacza do 

kontaktów z Zamawiającym: 

Nazwa banku: Nr rachunku bankowego 

 

 

 

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

 

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

  zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty. 

 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z 

zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 



 
 
 

3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Hotel ……..…………………...………..………………….  
ul:……………………………………………… Miasto …………………………………………………………..  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik do 

SIWZ. Nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na określony w SIWZ warunkach.  

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

7. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 

8. Oświadczamy, że: Wadium o wartości …………......zł wnieśliśmy w formie .............................. 

9. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: 

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

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

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

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

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

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

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

    
............................................................ 
Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku 
oferty wspólnej – podpis pełnomocnika 
Wykonawców 

 
 
 

UWAGA!  
Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczątka firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


