
W miejsce załącznika nr 1 do SIWZ wprowadza się nowy załącznik nr 1 do SIWZ 

  

  

  

  

 Załącznik nr  1 do SIWZ 

  

 

 

 

 Pieczątka firmowa 
Wykonawcy 

 

 Nr postępowania: ZP/14/008/D/18 

 

 OFERTA 
 

 Zamawiający: 
 Politechnika Gdańska 
 ul. G. Narutowicza 11/12 
 80-233 Gdańsk  

 

 Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na –  Dostawę spektrometru mas typu potrójnego 
kwadrupola kompatybilnego z posiadanym zestawem HPLC dla Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej ” 
 

my niżej podpisani:  
 

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

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

 działający w imieniu i na rzecz:  
 

 Pełna nazwa Wykonawcy: 
 

 Adres Wykonawcy: 
 

 Regon nr: 
 

 NIP nr: 

 Nr telefonu:  Nr faksu: 
 

 e-mail do kontaktu: 
 

 Nazwa banku: 
 

 Nr rachunku bankowego: 
 

 

 Oferuję (oferujemy) realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia:  

 



 

 za cenę brutto: ............................................................. PLN,  

 słownie: 
................................................................................................................................................ .  

 . 

 Oświadczam (oświadczamy), że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego w Załączniku nr 7 do SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

 Oświadczam (oświadczamy), że zamówienie zrealizuję (zrealizujemy) w terminie 
............................. dni od dnia zawarcia umowy. 

 Oświadczam (oświadczamy), że udzielam (udzielamy) ........................ miesięcznej gwarancji 
na oferowany sprzęt, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

 Oświadczam (oświadczamy), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 
koszty dostawy i instalacji sprzętu.. 

 Oświadczam (oświadczamy), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, nie wnoszę (nie wnosimy) do jej treści zastrzeżeń i uznaję (uznajemy) 
się za związanego (związanych) określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

 Oświadczam (oświadczamy), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z postanowieniami wzoru 
umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Nie wnoszę (wnosimy) do jego treści zastrzeżeń. 
Zobowiązuję (zobowiązujemy) się, w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia 
umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 Oświadczam (oświadczamy), że uważam (uważamy) się za związanego (związanych) 
niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez 
okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 Oświadczam (oświadczamy), że zamówienie zrealizuję (zrealizujemy) przy udziale 
podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części (zakres) zamówienia: 

 ....................................................................................................................................................., 

 ...................................................................................................................................................... 

 Oświadczam (oświadczamy), że akceptuję (akceptujemy) warunki płatności określone we 
wzorze umowy. 

 Oświadczam (oświadczamy), że wadium o wartości:  ................................................. zł, 
wniosłem (wnieśliśmy) w dniu ................................... w formie (wpisać w jakiej) 
.......................................................................... . 

 Oświadczam (oświadczamy), że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione, stanowią informacje 
zawarte w ofercie na stronach nr ........................................................................................ . Do 
oferty załączam (załączamy) ……………………………………... , w których wykazuję 
(wykazujemy), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 Ofertę niniejszą składam (składamy) na  ................   ponumerowanych stronach. 

 Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 

 
 
 



.........................., dn. ......................... 

        ............................................................................ 

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 


