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Załącznik nr 1 

do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 

 

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

 

Nr zamówienia: ZZ/1076/009/U/2017 

 

OFERTA 
 

Politechnika Gdańska 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia………….2017 r. na 

przeprowadzenie specjalistycznych prac w projekcie badawczym pt. „Opracowanie pionierskich technologii 

niezbędnych do wprowadzenia na rynek Mobilnego Centrum Nauki oraz przygotowanie prototypu rozwiązania”, o 

dofinansowanie którego ubiega się Konsorcjum w składzie Zamawiający i firma MAE Multimedia Art. & Education 

Sp. z o.o., ze środków Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałania 4.1.4 „Projekty 

aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju (NCBR). 

 

Ja/My niżej podpisany (i): 

imię …………………….. nazwisko ……………………………. 

imię …………………….. nazwisko ……………………………. 

działający w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa: 
 
 

Adres: 
 
 

REGON nr: NIP nr: 
 

Nr telefonu: 
 

Nr faksu: 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego: e-mail: 
 

 

Oferujemy (ę) realizację powyższego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ww. ogłoszeniu o 

udzielanym zamówieniu za cenę netto  ………….……………..,  brutto: ……..………… 

(słownie brutto : …………………………………………………………….) 

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. 
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1. Oświadczam (y), że wykonamy zamówienie w terminie do ……………….. tygodni , licząc od dnia 

podpisania umowy po uzyskania informacji od Zamawiającego o uzyskaniu środków na realizację 

zamówienia z NCBiR. 

2. Oświadczam (y), że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu i wzorem umowy , nie 

wnosimy do ich treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i 

zasadami postępowania. 

3. Oświadczam (y), że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

4. Uważam (y) się, za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert ( z 

możliwością przedłużenia okresu związania do czasu uzyskania informacji z NCBR) 

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

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

do reprezentowania Wykonawcy) 


