
Załącznik nr 1 
 do ogłoszenia o zamówieniu na usług ę społeczn ą 

 

 

........................................                                                                  ..............................., dnia ...................... 2017r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 
 

Nr zamówienia: ZP/2/WILiŚ/US/2017   CRZP 83/002/U/2017 

 

OFERTA 
 

Politechnika Gda ńska 
Wydział In żynierii L ądowej i Środowiska 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

 
      Nawiązując do ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości zamówienia wyższej niż 30.000 Euro  
i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 Euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
  

 pn.: sukcesywne świadczenie hotelarskich usług noclegowych dla Wydzi ału In żynierii L ądowej  
i Środowiska Politechniki Gda ńskiej 

 

Ja/My niżej podpisany(i):  

 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 
Pełna nazwa : 

e-mail: 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą : TAK*, NIE* 

Adres: 

REGON nr  NIP nr 

Nr telefonu:  Nr faksu: 

Nazwa banku:  Nr rachunku bankowego:  

 
 
Oferujemy( ę) realizację powyższego przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ww.  
ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 
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za cenę brutto: …………................................ PLN*   
 
(słownie złotych: ...............................................................................................................) 
 
 
UWAGA:  
 
Czas dotarcia do miejsca świadczenia usługi stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Podany powyżej adres miejsca 
świadczenia usługi, posłuży Zamawiającemu do weryfikacji czasu dotarcia między wskazanym adresem (miejscem 
świadczenia usługi), a siedzibą Zamawiającego.  
Informacje dotyczące kryterium oceny ofert – rozdział IX ogłoszenia o zamówieniu 
 
Miejscem, w którym będą świadczone usługi będzie hotel: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                          Nazwa, adres, miejscowość, ulica, nr budynku, kod pocztowy  

   
Oświadczam(y) , że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia, określone w ogłoszeniu o  zamówieniu na usługę społeczną. Wszystkie inne koszty jakie 
poniesiemy przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały Zamawiającego.  
 
 
Oświadczam(y) , że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu na ww. usługę, nie wnosimy do jego treści 
zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 
 
Oświadczam(y), że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
 
 
Oświadczam(y) , że będziemy wykonywać usługę w  terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu na usługę 
społeczną. 
 
 
Oświadczam(y) , że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik nr 2 do ogłoszenia  
o zamówieniu na usługę społeczną . 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. 
 
 
Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 
Oświadczam(y),  że zamówienie zamierzam(y) zrealizować przy udziale podwykonawców, w następującym zakresie:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Akceptuję(my) warunki płatności zawarte we wzorze umowy.  
 
Oświadczamy , iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią 
informacje zawarte w ofercie na stronach nr:….…………, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania. 
 
Do oferty załączamy uzasadnienie zastrzeżenia przez nas informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa* (jeżeli dotyczy). 
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Oświadczamy , że do realizacji zamówienia wyznaczamy następujące osoby: 
 
 
    ………………………………………………………………     
                            (imię i nazwisko )                                                                                     
                          
 
   ………………………………………….…………………….                            
                          (imię i nazwisko)  
 
 
Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
 
� …………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………. 
� …………………………………………………………………………………………………………………….. 

                        

 
 
      
 

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


