
Załącznik nr 1 do SIWZ - zmodyfikowany 

 

CRZP/57/009/D/15 

ZP/19/WETI/15 

 

 

……………………., dnia …………………… 

 

 

………………………………….. 

 (nazwa i adres wykonawcy) 

 

OFERTA 
 

                                                                                         Zamawiający: 

                                                           Politechnika Gdańska 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

                                                           ul. Narutowicza 11/12 

                                                  80-233 Gdańsk 
 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na: 

  

DOSTAWĘ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, 

TELEKOMUNKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
 

My niżej podpisani:  

 

imię …....................... nazwisko …...................... 

 

imię …....................... nazwisko …...................... 

 

działający w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa : 

 

Adres: 

 

 

REGON nr  NIP nr 

Nr telefonu: 

 

Nr faksu: 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego 

 

 

adres e-mailowy: 

 

 

 

 

 

 



Część I zamówienia:* 

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za cenę brutto:  

  

..........................zł (słownie złotych: ..................................................................................................... ..)  

łącznie z podatkiem VAT. 

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

 

Część II zamówienia:* 

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za cenę brutto:  

  

..........................zł (słownie złotych: ..................................................................................................... ..)  

łącznie z podatkiem VAT. 

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

 

Część III zamówienia:* 

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za cenę brutto:  

  

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 

Uwaga! Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich podaje 

cenę oferty bez podatku VAT. 

 

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie:  

 

- do ……… dni od dnia podpisania umowy- część I zamówienia (wymagany maksymalny termin 

realizacji zamówienia wynosi 56 dni)*  

- do ……… dni od dnia podpisania umowy- część II zamówienia (wymagany maksymalny termin 

realizacji zamówienia wynosi 49 dni)*  
- do ……… dni od dnia podpisania umowy- część III zamówienia (wymagany maksymalny termin 

realizacji zamówienia wynosi 42 dni)*  
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 

 

4. Oświadczamy, że udzielamy:  
 

w części  I zamówienia:  * 

generator funkcyjny (1 szt.) - …….. mies. gwarancji  na dostarczony przedmiot zamówienia 

(wymagane min. 3 lata (36 mies.) gwarancji na przedmiot zamówienia),   

 

w części  II zamówienia: * 

zasilacz programowalny (1 szt.) - …….. mies. gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia 
(wymagane min. 2 lata (24 mies.) gwarancji na przedmiot zamówienia),   

 

w części  III zamówienia: * 

miernik uniwersalny analogowy (1 szt.) - …….. mies. gwarancji na dostarczony przedmiot 

zamówienia (wymagane min. 2 lata (24 mies.) gwarancji na przedmiot zamówienia),   

 

 4A.  Naprawy gwarancyjne realizowane będą w punkcie serwisowym:  

    

………………………………………………………………….………  

        (należy wskazać nazwę, adres, numer telefonu punktu serwisowego)  

  

 



Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać e-mailem na adres:  

 

……………………….…………………………………………………  

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik 5 

do SIWZ. 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.  

 

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. Informujemy, że w niniejszym postepowaniu zamierzamy powierzyć podwykonawcom niżej 

wymienione części (zakres) zamówienia: (wypełnić jeśli dotyczy):………………………………. 

 

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: ......................................................................................................................................... 

Do oferty załączamy uzasadnienie zastrzeżenia przez nas informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

............................................................................................ 
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  do             

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

*
) niepotrzebne

 
skreślić

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


