„Redukcja emisji N2O w oczyszczalniach ścieków – pomiary, modelowanie i optymalizacja procesu” “RENEMO”
projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Załącznik nr 1
do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

..............................., dnia ...................... 2016r.

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

Nr zamówienia: ZZ/20/002/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:
świadczenie usług w zakresie wykonania analiz mikrobiologicznych związanych z aktywnością genów
zaangażowanych w proces nitryfikacji dla próbek osadu czynnego pobranego z komunalnej oczyszczalni
ścieków w trakcie realizacji projektu pt. „Redukcja emisji N2O w oczyszczalniach ścieków – pomiary,
modelowanie i optymalizacja procesu” “RENEMO” projekt dofinansowany przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Polsko-niemiecka współpraca na rzecz
zrównoważonego rozwoju.

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:

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

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

Lp.
1.

2.

Nazwa usługi
ustalenie proporcji między
liczbą kopii wybranych genów
zaangażowanych w proces
nitryfikacji do liczby kopii
genów 16S rRNA ogólnej
populacji mikroorganizmów
analiza aktywności genów
nitryfikacyjnych w próbach
osadu czynnego pozyskiwanych
w trakcie badań
technologicznych

Liczba próbek

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość brutto
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Ogółem wartość brutto:
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ww.
ogłoszeniu.
1. Oświadczam(y), że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z
zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w ogłoszeniu o udzielanym
zamówieniu, w szczególności koszty przesłania próbek.
Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie
oferty nie będą obciążały Zamawiającego.
2. Oświadczam(y), że zamówienie wykonamy: 14 dni od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

3. Oświadczam(y), że czas realizacji każdej partii próbek będzie wynosił ……. dzień*/dni*
roboczy*/robocze* od momentu dostarczenia nam próbek przez Zamawiającego.
(maksymalny, wymagany czas realizacji każdej partii próbek: nie dłużej niż 10 dni roboczych).
Za datę dostarczenia próbek uważa się następny dzień roboczy po dacie nadania przesyłki
kurierskiej przez Zamawiającego lub dzień odbioru prób od Zamawiającego przez naszego
przedstawiciela.
4. 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.
5. 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.
6. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
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7. Oświadczam(y), że wyniki analizy będą przekazywane Zamawiającemu: (niepotrzebne
skreślić)*
w postaci pliku programu excel. Wymienione pliki będą dostarczone na nośniku CD*
lub via mail na adres wskazany przez Zamawiającego w umowie*
8. Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
9. Akceptuję(emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
10. 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.
11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

*

………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
niepotrzebne skreślić

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