
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

CRZP/73/009/D/19 

ZP/26/WETI/2019 

……………………., dnia ……………2018 r. 

………………………………….. 

    (pieczątka wykonawcy) 

OFERTA                                                                                     

   Zamawiający: 

                                                           Politechnika Gdańska 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

                                                 ul. G. Narutowicza 11/12 

                                                  80-233 Gdańsk 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości poniżej 221 000 euro na: 

Dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 

Gdańskiej  

Ja/My niżej podpisani:  

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

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

działający w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa Wykonawcy : 

 

Wykonawca jest małym/ średnim przedsiębiorcą :  TAK*,  NIE* 

Adres Wykonawcy: 

 

REGON nr  NIP nr 

KRS: CEiDG: 

Nr telefonu: Nr faksu (jeśli wykonawca posiada): 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego 

 

Adres e-mail do kontaktu z Zamawiającym 



Oferuję(emy) realizację poniższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ i formularzem rzeczowo-cenowym, 

stanowiącym integralną część oferty: 

za cenę brutto razem: 

.......................... zł (słownie złotych: ……………………………………..……....)   

Łącznie z podatkiem VAT *  

W tym zamówienia podstawowe:……………………………….. zł   

Zamówienia z opcji: ……………………………….zł 

Uwaga! Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich podaje cenę oferty bez podatku 

VAT.  

Wypełnić poniższe oświadczenie, jeżeli dotyczy ono Wykonawcy*: 

Informacja dotycząca powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(t.j. Dz.U. z  2018 r. poz. 1986) informuję (-emy), że: 

1) wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r., poz. 2174)* 

2) wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r., poz. 2174) w niżej wymienionym zakresie:* 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego u Zamawiającego) 

Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego u zamawiającego (wartość bez kwoty podatku): 
 
……………………………………………. zł. 
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku) 
 

1. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 
2. Oświadczam(y), że wykonam(y) zamówienie w terminie:  

do ……… dni kalendarzowych od dnia akceptacji wizualizacji przez zamawiającego (wymagany maksymalny termin 

realizacji przedmiotu zamówienia do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń wynosi max. 14 

dni kalendarzowych) 

Uwaga: termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i podlega ocenie punktowej. W przypadku nie 

wpisania na druku oferty terminu Zamawiający uzna, iż Wykonawca oświadcza, że zrealizuje zamówienie w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia akceptacji wizualizacji przez zamawiającego. 

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

4. Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia będzie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez 
wcześniejszej eksploatacji, nie powystawowy i nie będzie przedmiotem praw osób trzecich. 

5. Oświadczam(y), że udzielam(y) gwarancję na oferowany przedmioty zamówienia: 
   - w wymiarze ………… miesięcy  

           licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń (wymagane min. 12 mies.) 



       Gwarancja wykonawcy nie może ograniczać gwarancji producenta. 
 
5.1 Punkt serwisowy, który będzie realizował nasze zobowiązania gwarancyjne wobec Zamawiającego na   warunkach 

określonych w umowie stanowiącej załącznik nr  5 do SIWZ:  
       …………………………………………………………………..………………………………………………….………  

              (należy wskazać dokładną nazwę, adres, numer telefonu punktu serwisowego)  

6.Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik 5 do SIWZ. 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.  

7.Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy   będzie: 

Pan/Pani: ………………………………….…………………………………… 

tel.: ………………………………………., faks: ……………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………… 
8. Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji  umowy, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem danych osobowych 
wzajemnie sobie udostępnionych i na podstawie art. 14 ust. 5 lit. c) ww. rozporządzenia obowiązek  informacyjny, 
o którym mowa  w art. 14 ww. rozporządzenia  nie ma zastosowania. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.**) 

10.Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

 
11.Akceptuję(my) warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 
 
12.Oświadczam(my), że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (należy 
wskazać część zamówienia): 

 

…………………………….………………………………. 

Nazwy (firmy) podwykonawców 

…………………………………………………………… 

13.Oświadczam(y), iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie 

mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:........................................................................... 

Do oferty załączamy uzasadnienie zastrzeżenia przez nas informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa* (jeśli 

dotyczy). 

 

14.Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wypełnić, jeżeli dotyczy): 
Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, 
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy pełnomocnika, którym jest ………………………. 
 
15. Informujemy, że odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy jest dostępny bezpłatnie pod adresem 
strony internetowej: 

……………………………………………………………………................…………………………………………….. 
 



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

1) ............................................................................................. 
2) ............................................................................................. 
3) ............................................................................................. 

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

(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 

*) niepotrzebne skreślić                

  



Załącznik nr 2 A do SIWZ  

FORMULARZ  CENOWY (zamówienie podstawowe) dla Biura Wydziału 

L.p. 

Przedmiot zamówienia 

Liczba 

szt 

cena 
jednostkow

a 

wartość 
[PLN  netto] 

 

 

 VAT 

[%] 

wartość brutto 
[PLN] 

 

1 2 3 4 5=3x4 6 7=5+6 

1. Pamięć USB 32 GB 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

150 

   

23 

 

 

2. Uchwyt na telefon 

Model …………………… 

Producent …………….. 

 

300 

   

23 

 

3. Torba bawełniana 

Model …………………… 

Producent …………….. 

 

500 

   

23 

 

4. Długopis z touchpenem 

Model …………………… 

Producent ……………… 

Zgodny z opisem w SIWZ zał. 6 II poz.3 

 

1500 

   

23 

 

5. Torba papierowa mała 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

500 

   

23 

 

6. Torba papierowa duża 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

500 

   

23 

 

7. Teczka z ekoskóry 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

20 

   

23 

 

8. Kabel chargé PVC 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

100 

   

23 

 

9. Kubek szklany 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

120 

   

23 

 

10. Zakładka magnetyczna do książek 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

1000 

   

23 

 

11. Powerbank min. 4000 mAH 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

50 

   

23 

 

12. Brelok do kluczy ( z kablem do 

ładowania) 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

250 

   

23 

 

   Razem 
poz.1-12  

   

….................................................. ( podpis i pieczątka Wykonawcy) 



Załącznik nr 2 A1  do SIWZ                                                                                                                                

FORMULARZ  CENOWY (zamówienie z opcji) dla Biura Wydziału 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 

Liczba 

szt 

cena 
jednostko

wa 

wartość 
[PLN  
netto] 

 

 

 VAT 

[%] 

wartość brutto 
[PLN] 

 

1 2 3 4 5=3x4 6 7=5+6 

1. Pamięć USB  min.32 GB 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

100 

   

23 

 

 

2. Długopis z touchpenem 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

500 

   

23 

 

3. Kabel chargé PVC 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

100 

   

23 

 

4. Powerbank min. 4000 mAH 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

50 

   

23 

 

   Razem 
poz.1-4 

   

 

 

 

….................................................. 

(podpis i pieczątka wykonawcy) 

  



Załącznik nr 2 B  do SIWZ   

FORMULARZ  CENOWY (zamówienie podstawowe) dla KIBM 

L.p. 

Przedmiot zamówienia 

Liczba 

szt 

cena 
jednostkow

a 

wartość 
[PLN  netto] 

 

 

 VAT 

[%] 

wartość brutto 
[PLN] 

 

1 2 3 4 5=3x4 6 7=5+6 

1. Koc piknikowy 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

130 

   

23 

 

 

2. Bramka do piłki nożnej 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

4 

   

23 

 

3. Kosz do koszykówki 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

3 

   

23 

 

4. Poncho p-deszcz. 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

100 

   

23 

 

5. Smycz 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

100 

   

23 

 

6. Etui na identyfikator 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

130 

   

23 

 

7. Notes z gumką 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

50 

   

23 

 

   Razem     

 

….................................................. 

(podpis i pieczątka wykonawcy) 

  



Załącznik nr 2 B 1  do SIWZ                                                                                                                                

FORMULARZ  CENOWY (zamówienie z opcji) dla KIBM 

L.p. 

Przedmiot zamówienia 

Liczba 

szt 

cena 
jednostkowa 

wartość 
[PLN  netto] 

 

 

 VAT 

[%] 

wartość brutto 
[PLN] 

 

1 2 3 4 5=3x4 6 7=5+6 

1. Notes z gumką 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

25 

   

23 

 

 

   Razem  
 

   

 

 

….................................................. 

(podpis i pieczątka wykonawcy) 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 C  do SIWZ                                                                                                                                

FORMULARZ  CENOWY dla WRS 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 

Liczba 

szt 

cena 
jednostkowa 

wartość 
[PLN  
netto] 

 

 

 VAT 

[%] 

wartość brutto 
[PLN] 

 

1 2 3 4 5=3x4 6 7=5+6 

1. Koszulki na Technikalia męskie 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

720 

   

23 

 

 

2. Koszulki na Technikalia damskie 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

280 

   

23 

 

3. Koszulki dla WRS męskie 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

25 

   

23 

 

4. Koszulki dla WRS damskie 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

10 

   

23 

 

5. Kubki ceramiczne 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

48 

   

23 

 

6. Kubki papierowe 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

3000 

   

23 

 

   Razem  
poz.1-6 

   

 

 

 

….................................................. 

(podpis i pieczątka wykonawcy) 

  



Załącznik nr 2 C1 do SIWZ                                                                                                                                

FORMULARZ  CENOWY (zamówienie z opcji)  dla WRS 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 

Liczba 

szt 

cena 
jednostkowa 

wartość 
[PLN  
netto] 

 

 

 VAT 

[%] 

wartość brutto 
[PLN] 

 

1 2 3 4 5=3x4 6 7=5+6 

1. Koszulki na Technikalia męskie 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

72 

   

23 

 

 

2. Koszulki na Technikalia damskie 

Model …………………… 

Producent ……………… 

 

28 

   

23 

 

   Razem  
poz.1-2 

   

 

 

 

….................................................. 

(podpis i pieczątka wykonawcy 

1. Zsumowane wartości z załącznika nr 2 (A,A1,B,B1,C,C1) przenieść do druku oferta do pozycji „za cenę brutto 
razem” 

2.Zsumowane wartości z załącznika nr 2 (A,B,C) przenieść do druku oferta do pozycji „W tym zamówienia 

podstawowe”  

3. Zsumowane wartości z załącznika nr 2 (A1,B1,C1) przenieść do druku oferta do pozycji „Zamówienia z opcji”  



Załącznik nr 3 do SIWZ 

     

........................................                     ..............................., dnia ...................... 2018r. 

  (pieczątka Wykonawcy) 

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP/26/WETI /2019, CRZP/73/009/D/19 

 

     Zamawiający: 

     POLITECHNIKA  GDAŃSKA 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Dostawa materiałów promocyjnych dla WETI PG  prowadzonego przez Politechnikę Gdańską Wydział Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  . 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

  



 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy 

Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………

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

………………………………………………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy 

Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis)  



          Załącznik nr 7  do SIWZ 

 

 

WYKAZ  PRÓBEK *) 

na  potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 

 

I dla Biura Wydziału: 

Poz.1  pamięć USB  32 GB 

Poz.4  długopis z touchpadem 

Poz.7  teczka z ekoskóry 

Poz.9  kubek szklany 

Poz.11 powerbank 

Poz.12 brelok do kluczy 

II dla KIBM: 

Poz.1 – koc piknikowy 

Poz.4 – poncho przeciwdeszczowe 

Poz.7 – notes z gumką 

III dla WRS: 

Poz. 1 koszulka 

Poz.2 koszulka 

Poz. 3 kubek ceramiczny 

 

 

*)  Dotyczy Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 


