
   
 

Integrated technology for improved energy balance a nd reduced greenhouse gas emissions  
at municipal wastewater treatment plants “BARITECH”  

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza  
realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Załącznik nr 1 
 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 

 

........................................                                           ..............................., dnia ..................... 2016r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

 
Nr zamówienia: ZZ/19/002/U/2016 

OFERTA 
 

Politechnika Gdańska 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

 
Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki na usługę  

poboru  prób waz z wykonywaniem analiz oraz wykonywaniem odczytów z systemu monitoringu i urządzeń pomiarowych  
w godzinach nocnych w trakcie testu ciągłego w Oczyszczalni Ścieków w Słupsku dla Wydziału Inżynierii Lądowej  

i Środowiska Politechniki Gdańskiej, 
w ramach projektu:  

„Integrated technology for improved energy balance and reduced greenhouse gas emissions at municipal wastewater 
treatment plants” (BARITECH). 

 
 
Ja/My niżej podpisany(i):  
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 
Pełna nazwa : 

e-mail: 

Adres: 

 

REGON nr  NIP nr 

Nr telefonu:  Nr faksu: 

Nazwa banku:  Nr rachunku bankowego:  

 
 
 



 2 

Oferujemy(ę) realizację powyższego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ww. ogłoszeniu  
o udzielanym zamówieniu 
 

         za cenę brutto: …………................................ PLN*   
 
        (słownie złotych: ................................................................................................) 
 
         wg poniższej kalkulacji: 
 

L.p.                                      Wyszczególnienie Wartość brutto [PLN] 

1. Pobór prób wraz z wykonaniem analiz jakości ścieków oraz 
wykonywanie odczytów z systemu monitoringu i urządzeń 
pomiarowych w Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.  

 

 
 
        Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ww. 
        ogłoszeniu. 
  

Oświadczam(y), że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu   
realizacji przedmiotu zamówienia, określone w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu, Wszystkie inne koszty jakie 
poniesiemy przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty, nie będą obciążały Zamawiającego.  
 

      Oświadczam(y), że realizacja zamówienia nastąpi: od dnia 08.09..2016 r. do dnia  12.09.2016 r. 

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu, nie wnosimy do jego treści 
zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

 
Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik nr 2 do 
ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. 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. 

 
Oświadczam(y), że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 
Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
Akceptuję(emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 

 
Oświadczam(y), iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: ……………………, które nie mogą być udostępniane. 

 
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
* niepotrzebne skreślić 

                 
                

                                                                    -------------------------------------------------- 
                                                                                                                      (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  
                                                                                                                do reprezentowania Wykonawcy) 
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