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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZZ/002/057/2017 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii 

Politechnika Gdańska 

ul. Zwycięstwa 27 

80-219 Gdańsk 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na usługę sporządzenia opinii w kwestii prawidłowości 

wykonywania umowy licencyjnej zawartej między Politechniką Gdańska a podmiotem 

zewnętrznym przez specjalistę z zakresu prawa patentowego, prawa własności przemysłowej 

i intelektualnej oraz prawa autorskiego. 

 

Ja/my niżej podpisani:  

imię .......................... nazwisko ......................... 

imię .......................... nazwisko ......................... 

działający w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa : 

Adres siedziby: 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) 

REGON nr  NIP nr 

 

KRS/CEIDG: 

 

1. Oferujem/y realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami określonymi  

w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu 

2. Oferujem/y wykonanie usługę sporządzenia opinii w kwestii prawidłowości wykonywania 

umowy licencyjnej zawartej między Politechniką Gdańska a podmiotem zewnętrznym przez 

specjalistę z zakresu prawa patentowego, prawa własności przemysłowej i intelektualnej 

oraz prawa autorskiego za cenę brutto [PLN]:…………….., (słownie: 

…………………………………………………………………). (UWAGA: na cenę brutto składa się 

cena netto w kwocie …………………… powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) 

i inne obciążenia publiczno prawne należne państwu w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia).  

3. Oświadczam/y, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające 

z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nieuwzględnione w cenie 

oferty nie będą obciążały Zamawiającego. 
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4. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu wraz z 

załącznikami, nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w 

niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w 

której upływa termin składania ofert. 

6. Oświadczam/y, że  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na 

określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam/y, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: od …… do……, które nie mogą 

być udostępniane.  

8. Osobą upoważniona do kontaktów z Zamawiającym upoważnionym jest Pan/Pani:  

imię .......................... nazwisko ......................... 

tel. ……………………. fax ……………………. adres e-mail:………………………….. 

9. Spis załączników składających się na niniejszą ofertę: 

1. Wypełniony formularz ofertowy, 

 

 

 

 

……………………………………… 

                                                       (podpis i pieczęć upoważnionego 

        Przedstawiciela Wykonawcy) 


