
Zat^cznik nr 1 do ogtoszenia 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

O F E R T A 

Zamawiaj^cy: 

Politechnika Gdanska 

Wydziat Elektrotecliniki i Automatyki 

ul. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdansk 

Nawi^zuj^c do ogtoszenia na sukcesywne swiadczenie hotelowych ustug noclegowych dIa 

Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdahskiej, nr post^powania -

ZP/26/014/U/18, 

my nizej podpisani: 

irni? nazwisko 

imJQ nazwisko 

dziataj^cy w imieniu i na rzecz: 

Petoa nazwa Wykonawcy ; 

Adres: 

REGON: NIP: 

KRS:(jesli dotyczy) CEiDG: 

Nr telefonu: Nrfaksu: 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego: Adres e-mailowy: 

Oferujemy realizacj? zamowienia, zgodnie z opisem szczegotowym zawartym w ogtoszeniu, 

za cen? brutto (t^cznie z podatkiem VAT): 



zt , stownie 

zgodnie z formularzem cenowym, stanowi^cym integraln^ C Z Q S C oferty. 

Miejscem, w ktorym b^dq swiadczone ustugi b^dzie liotel (nazwa),kategoria* 

, adres (miejscowosc, ulica, nr budynku, kod pocztowy) 

*Uwaga: kategoria hotelu jest jednym z kryterium oceny ofert. 

Nie podanie w ofercie kategorii hotelu oznacza, ze w wymienionym kryterium oferta nie 

otrzyma dodatkowych punktow. 

Blizsze szczegoty w rozdziale V ogtoszenia o zamowieniu. 

1. Oswiadczamy, ze ustuga b^dzie swiadczona przez okres 24 miesi^cy od dnia zawarcia 

umowy lub do wyczerpania kwoty umownej. 

2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? z zawartym w ogtoszeniu szczegotowym opisem 

przedmiotu zamowienia, nie wnosimy do jego tresci zastrzezeh i uznajemy si? za 

zwi^zanych okreslonymi w nim postanowieniami i zasadami post?powania. 

3. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? z postanowieniami umowy, ktora stanowi zat^cznik 

nr 2 do ogtoszenia. Nie wnosimy do jej tresci zastrzezen. Zobowi^zujemy si? w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na okreslonych w niej warunkach, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego. 

4. Uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty na okres 30 dni od uptywu terminu 

sktadania ofert. 

5. Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy. 

6. Zat^cznikami do niniejszej oferty, stanowi^cymi jej integraln^ cz?sc s^: 

1) Formularz cenowy 

2) 
3) 

,dn . 

(podpis i pieczgtka Wykonawcy) 


