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Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

FORMULARZ OFERTY 
 
 

Zamawiający: 
Politechnika Gdańska 
Ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni modelowania informatyki w 

mechatronice Wydziału Mechanicznego  w ramach projektu „Stworzenie nowoczesnej 

infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w 

Politechnice Gdańskiej”. 

 

My niżej podpisani: 

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

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

(należy podać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 

działający w imieniu i na rzecz: 
 

Pełna nazwa Wykonawcy 

 

Adres 

 

REGON 

 

NIP 

Nr telefonu 

 

Nr faxu 

e-mail do kontaktu 

 

Nazwa banku i nr rachunku, na który należy zwrócić wadium (dot. wadium w pieniądzu) 
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Oferujemy realizację, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

za cenę: 

 

Część I : ………………………………………PLN brutto*  

Część II : ………………………………………PLN brutto*  

Część III : ……………………………………..PLN brutto*  

Część IV : ……………………………………..PLN brutto*  

 

Uwaga! *Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w 

krajach trzecich określa cenę w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT). 

Cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające 

wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać 

przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie opłaty, cła, zysk, narzuty, ewentualne upusty, 

koszty licencji oferowanego oprogramowania,  koszty transportu i rozładunku do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 

 

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie przewidzianym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2. Oświadczamy, iż udzielamy …………….miesięcznej (minimum 12 miesięcznej) gwarancji na 

dostarczony przedmiot zamówienia z wyjątkiem nośników oprogramowania, na które udzielamy  

……………….. miesięcznej (minimum 3 miesięcznej) gwarancji. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją oraz załącznikami 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. 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. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.  

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 

30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Oświadczamy, że wadium za oferowany przedmiot zamówienia:  

 

Część I.    o wartości ..........……………….zł  

Część II.   o wartości ..........……………….zł  

Część III.  o wartości ..........……………….zł  

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

w formie …………………………….. 

 

 

 



 
 

 

 

 
Oznaczenie sprawy: ZP /……/051/D/14 

Oznaczenie sprawy:  ZP/321/051/D/14 

Projekt „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości 
w Politechnice Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 67 186 928, 68  zł. 
- 3 - 

 

 

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

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

nr:…...................................................................................................... 

 
9. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale podwykonawców, w 

następującym zakresie (wypełnić jeśli dotyczy): 

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

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

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

1) ….......................................................................................... 

2) ….......................................................................................... 

3) ….......................................................................................... 

4) ….......................................................................................... 

5) ….......................................................................................... 

6) ….......................................................................................... 

7) ….......................................................................................... 

8) ….......................................................................................... 

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

          ……..................................................                                                                                                      
(podpis własnoręczny osoby(osób) 

               uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy) 

                              
                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


