
Załącznik nr 1 
 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu  

 

 

........................................                                        ..............................., dnia ...................... 2018r. 
   (pieczątka Wykonawcy) 

 

 

Nr zamówienia: ZZ/3/002/D/2018 
 

OFERTA 
 

 

Politechnika Gda ńska 
Wydział In żynierii L ądowej i Środowiska 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

 
 nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na dostawę  testów kuwetowych na potrzeby projektu pt. 
”Wpływ procesów oczyszczania ścieków komunalnych na rozmieszczenie wybranych zanieczyszczeń nowej 
generacji” realizowanego w ramach projektu MINIATURA na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej  
i Środowiska Politechniki Gdańskiej 

 
            Ja/My niżej podpisany(i):  
 

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

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

Pełna nazwa : 

e-mail: 

Adres:  

REGON nr  NIP nr 

Nr telefonu:  Nr faksu: 

Nazwa banku:  Nr rachunku bankowego:  

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

 
 

za cenę brutto: …………................................ PLN*   
 

(słownie złotych: ................................................................................................) 
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             wg poniższej kalkulacji: 
 

Lp. 
 

Nazwa produktu 
Ilość Nazwa, producent, nr katalogowy, itp. 

dane umo żliwiaj ące identyfikacj ę 
oferowanego przedmiotu zamówienia 

 

Warto ść brutto 
[PLN] 

1.  
Azot amonowy, zakres co najmniej 
47-130 mg/l - 1 opakowanie - 25 szt 

 
 1 opak 

  

2.  
Azotany, zakres co najmniej 5-35 
mg/l - 1 opakowanie - 25 szt 2 opak 

  

3.  
Azot całkowity, zakres co najmniej  
5-40 mg/l - 1 opakowanie - 25 szt 

1 opak   

4.  
Azot całkowity, zakres co najmniej  
20-100 mg/l - 1 opakowanie - 25 szt 

2 opak   

5.  
Azotyny, zakres co najmniej 0,6-6,0 
mg/l - 1 opakowanie - 25 szt 

2 opak   

6.  
ChZT, zakres co najmniej 100-2000 
mg/l (514) - 1 opakowanie - 25 szt 

2 opak   

7.  
Fosfor całkowity + orto, zakres co 
najmniej 0,5-5,0 mg/l   
1 opakowanie - 25 szt 

2 opak   

8.  
Fosfor całkowity + orto, zakres co 
najmniej 2-20 mg/l   
1 opakowanie - 25 szt 

2 opak   

                                                                                                                    OGÓŁEM: 
 

 
         Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ww.  

ogłoszeniu. 
  

1. 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.  

 
2. Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia będzie nowy, wolny od wszelkich wad i nie będzie 

przedmiotem praw osób trzecich 
 
3. Oświadczam(y) , że wykonamy zamówienie w terminie 21 dni  od dnia zawarcia umowy. 

 
4. Oświadczam(y) , że udzielamy gwarancji na oferowane testy kuwetowe w wymiarze ………. m-ce (wymagany 

okres gwarancji co najmniej 12 m-cy), 
 
      Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać e-mailem na adres: 

 

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

 
5. Oświadczam(y) , że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu, nie wnosimy do jego treści 

zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 
 
6. Oświadczam(y) , że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik nr 2 do 

ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. 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. 
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       Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie: 

       Pan/Pani: ………………………………….………..tel.: …………………………..faks: ………………………… 
      
 e-mail: ……………………………………………………… 

 
Oświadczenie w zakresie podwykonawstwa (wypełnić, jeżeli dotyczy) 

 
Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie 
(należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców): 
  
 

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

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

7. Oświadczam(y) , że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
 
8. Uważam(y) si ę za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od upływu terminu składania ofert. 
 
9. Akceptuj ę(emy)  warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 
 
10. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
* niepotrzebne skreślić 

                                

 

 

 

 

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


