
Załącznik nr 1 
do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 

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

 
Nr zamówienia: ZZ/1/054/D/2016 

 
OFERTA 

 
Politechnika Gdańska 
Dział Ochrony Mienia 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
 
Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 21.12.2016 r. na dostawę 
i modernizacji systemu łączności radiowej pracującej w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej 
lądowej typu dyspozytorskiego. 
 
Ja/My niżej podpisany (i): 
imię …………………….. nazwisko ……………………………. 
imię …………………….. nazwisko ……………………………. 
działający w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa Wykonawcy: 
 
Adres e-mail do korespondencji: 
Adres Wykonawcy: 
 
 
REGON nr: NIP nr: 

 
Nr telefonu: 
 

Nr faksu: 

Oferujemy(ę) realizację poniższego urządzenia zgodnie z warunkami określonymi w ww. ogłoszeniu o 
udzielanym zamówieniu: 
 
L.p, Urządzenie, sprzęt Ilość szt. Cena brutto 

w PLN 
Wartość brutto 

w PLN 
1 radiotelefon noszony                12   
2 radiotelefon przewoźny           1   
3 radiotelefon bazowy 1   
4 antena przewoźna 1/4λ z 

okablowaniem i montażem 
1   

5 antena stacjonarna 1/2λ z 
okablowaniem i montażem 

1   

6 ładowarka do akumulatorów z 
wyświetlaczem   

2   

7 dodatkowe akumulatory          15   
8 fider antenowy – 15m 1   
9 ochronnik przepięciowy 

półprzewodnikowy          
1   

10 zasilacz sieciowy 1   
Łączna wartość  

 
 



 
 
za cenę brutto w PLN: …………………………………………………….. 
 
(słownie: …………………………………………………………….) 
 
Oferta musi być złożone 
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. 
1. Oświadczam (y), że wykonamy zamówienie w terminie do …… dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia 

zamówienia.  
2. 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. 
3. Oświadczam (y), że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
4. Oświadczam (y), że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez 

wcześniejszej eksploatacji, nie powystawowy i nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 
5. Oświadczam (y), że udzielamy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze 24 miesięcy. 

Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 
6. Uważam (y) się, za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
7. Akceptujemy warunki płatności: podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po 

dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

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

 
……………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
*-niepotrzebne skreślić 

 
 


