
                         

       

     Załącznik nr 1 do SIWZ  

………………………………..  

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

Nr postępowania: ZP/……./008/R/17 

 

 

OFERTA  

                        Zamawiający  

                                                                                                   Politechnika Gdańska  

                                                                                                   Wydział Chemiczny                                                      

                                                                                                   ul. G. Narutowicza 11/12  

                                                                                         80-233 Gdańsk  

 
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:   

  

 Wykonanie :.  Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego 

Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych 

w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw;  

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  

 Ja/My niżej podpisani:   
  

Imię .......................... nazwisko .........................  

  

Imię .......................... nazwisko .........................  

  

występujący w imieniu i na rzecz:  

 

 

 

 

  

Pełna nazwa Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy:  

  

REGON nr:  NIP nr:  

Nr telefonu:  Nr faksu do kontaktu z Zamawiającym:  

Adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym:  

Nazwa banku oraz nr rachunku bankowego do zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:  

  

  

  



Oferuję/Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami 

SIWZ, za wynagrodzenie brutto:   

…………………………………………………….  

wynagrodzenie oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   

 

 

Lp. Wyszczególnienie  

Wartość 
brutto 

(PLN) 

1. Roboty budowlane  część A wraz z 

wycinką drzew i zagospodarowaniem 
terenu 

 

 

2. Roboty budowlane B  

 

3. Instalacje multimedialne dla części A  

 

4. Wyposażenie meblowe dla części A  

 

5 Sumaryczna wartość brutto ( 1+2+3+4)  

 

 

  

 

 

 

Oświadczam/Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie 
……………………. miesięcy. 

  

1. Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do jej 

treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami 
i zasadami postępowania.  

2. Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, 

która stanowi załącznik 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.  

3. Udzielimy , na wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane 

gwarancji na okres……………., licząc od daty podpisania protokołu końcowego 
robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez 
Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego. 

4. Udzielimy , na wykonane w ramach przedmiotu zamówienia wyposażenie ( meble    

i multimedia) gwarancji na okres……………., licząc od daty podpisania protokołu 
końcowego robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po 

odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru 
końcowego 

5. Uważam/Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, 
czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.  

6. Akceptuję/Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.  

7. Oświadczam/Oświadczamy, że wadium o wartości: 200.000,00 wnieśliśmy w dniu 

…………….w formie ............................  

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny oferty.  

9. Oświadczam/Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale 

podwykonawców w następującym zakresie (należy podać zakres oraz nazwy – firmy  

podwykonawców)……………………………………………………………………………  



10. Oświadczam (oświadczamy), że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione, 

stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr 
........................................................................................ .                                               

11. Do oferty załączam (załączamy) ……………………………………... , w których 

wykazuję  

(wykazujemy), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.   

  

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

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

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

  

13. Oferta zawiera łącznie ............ ......... stron ponumerowanych  

  

  

  

--------------------------------------------------------------  

(podpis i pieczątka osoby/osób 

upoważnionych do występowania 

w imieniu wykonawcy ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


