
Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

 

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

Nr postępowania: ZZ/22/055/U/17 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 
Nawiązując do ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 4 8.ustawy Pzp na usługę polegającą na prowadzeniu profili Politechniki 

Gdańskiej na portalach społecznościowych, których szczegółowy zakres został określony w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

My niżej podpisani : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 (należy podać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 

Działający w imieniu i na rzecz 

(należy podać pełną nazwę wykonawcy i adres wraz z adresem poczty elektronicznej) 

Pełna nazwa: 

 

 

 

 

Adres: 

 

 

 

REGON 

 

KRS/CEIDG NIP 

Nazwa banku: 

 

Nr rachunku bankowego: 

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Imię i Nazwisko:_________________________ 

Nr telefonu: Nr faksu: 

 

E-mail:  

 

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy: Imię i Nazwisko:_______________________ 

Nr telefonu: 

 

Nr faksu: 

 

 

E-mail:  



1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu. 

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia: 

 

za wynagrodzenie brutto __________________________ PLN (z VAT) 

 

(słownie: ________________________________________________________________    /100) 

 

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

 

3. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie: 12 miesięcy począwszy od dnia 

1 lutego 2018 r. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem, nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń 

i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, która stanowi 

załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w ogłoszeniu warunkach. 

6. Akceptujemy następujące warunki płatności: przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania, 

prawidłowo wystawionej faktury, przez Zamawiającego. 

7. Okres ważności oferty wynosi: ____________________________________________________ 

8. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 

� ………………………………………………………………………………………………… 

� ………………………………………………………………………………………………… 

� ………………………………………………………………………………………………… 

� ………………………………………………………………………………………………… 

� ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do podpisania oferty) 


