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Nr postępowania:  ZP/74/055/U/17  załącznik nr 2 

 

 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Zamawiający: 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 

ul. G. NARUTOWICZA 11/12 

80-233 GDAŃSK 

 

          Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Usługi konserwacji i napraw kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych 

użytkowanych przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej, 

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 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium (dot. wadium wpłacanego w pieniądzu) 

 

 

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

oraz zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty:  

CZĘŚĆ …….....**  Kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne marki .............................................**  

za cenę brutto: ........................** PLN,  

 

CZĘŚĆ …….....**  Kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne marki .............................................**  

za cenę brutto: ........................** PLN,  

 

CZĘŚĆ …….....**  Kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne marki .............................................**  

za cenę brutto: ........................** PLN,  
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CZĘŚĆ …….....**  Kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne marki .............................................**  

za cenę brutto: ........................** PLN,  

 

CZĘŚĆ …….....**  Kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne marki .............................................**  

za cenę brutto: ........................** PLN,  

 

2. Oświadczamy, że oferowany termin wykonania konserwacji wynosi ………..** dni robocze. 

3. Oświadczamy, że oferowany termin usunięcia awarii wynosi ………..** dni robocze. 

4. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. Oświadczamy, że udzielamy 12 miesięcy gwarancji na wykonane naprawy. 

6. Oświadczamy, że w podanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z terminową i 

pełną realizacją przedmiotu zamówienia. 

7. 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 

postępowania.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 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. 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. Oświadczamy, że wadium w kwocie: ................... wnieśliśmy w dniu .............. w formie .........................** 

9. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?................ 

(wpisać TAK lub NIE) 

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

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

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

 
 

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

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. 

* Wykonawca, składając ofertę, musi poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć 

na druku „Formularz ofertowy” 

**wypełnia wykonawca 

 

 


