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Nr postępowania:  ZP/318/022/U/15  załącznik nr 1 
 
 
 
........................................ 
(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 pn. Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków 

finansowych na realizację projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania 

Aplikacji (CD NIWA), 

my niżej podpisani:  
 

1. Imię ..……………………………………..….nazwisko …………………………………………. 
 

2. Imię ……………………………………….….nazwisko …………………………..…………….. 
 
występujący w imieniu i na rzecz: 
 

Pełna nazwa Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

REGON NIP 

Nr telefonu Nr faksu 

e-mail do kontaktu z Zamawiającym 

 

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

(z VAT) ................................ PLN 

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie ………………..* 

3.  Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na warunkach określonych w §4 wzoru 

umowy. 

4. 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 
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postępowania.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 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. Akceptujemy warunki płatności przedstawione w projekcie umowy. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

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

- ............................................................................................ 

 
..........................., dn. ......................... 

 
* podlega ocenie jako kryterium oceny ofert 
 
 

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

 
 
 
 


