
Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

…………………………………….. 

(nazwa i adres wykonawcy)  
 
Nr zamówienia ZP/145/009/U/19 
 

OFERTA 

 

Zamawiający: 

Politechnika Gdańska 
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
 
Nawiązując do ogłoszenia na świadczenie usług noclegowych  ze śniadaniami  dla  wykładowców  Szkoły Letniej 

– International Summer School on Deep Learning 2019 Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG 

 
My niżej podpisani: 
 
imię …....................... nazwisko …...................... 
 
imię …....................... nazwisko …...................... 
 
działający w imieniu i na rzecz 

Pełna nazwa : 

Adres: 

REGON nr  NIP nr 

KRS: CEiDG: 

Nr telefonu: Adres e-mailowy 

Nazwa banku nr rachunku bankowego 

 

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem w ogłoszeniu, za cenę 
brutto:  

 ........................................................zł łącznie z podatkiem VAT. 
1. Oświadczam (y), że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń  

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

2. Akceptujemy warunki płatności: podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez wykonawcę po 

wykonaniu usługi. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 

zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Oświadczamy, że termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

4. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie wykonawcy będzie: Pan/Pani: 

__________________________________________________,  



 

tel: _________________, fax: _________________  

e-mail________________.  

 

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*  

6. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

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

7. Oferta zawiera łącznie ............... ponumerowanych stron. 

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

1) ............................................................................................. 

2) ............................................................................................. 

 

 

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

 
 
 

.................................................... 
(podpis i pieczątka wykonawcy) 

  



Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

FORMULARZ  RZECZOWO-CENOWY 

 Liczba Noclegów Wartość za osobę 

1 osoba 5  

2 osoba 7  

3 osoba 4  

4 osoba 4  

5 osoba 8  

6 osoba 3  

7 osoba 6  

 Razem:  

 

Wartość zamówienia: ………………………………………….. 

(wartość przenieść do druku oferty) 

Miejsce świadczenia usługi  ( dokładny adres): …………………………………………………. 

Kalkulacja winna zawierać wszelkie koszty związane z organizacją noclegu i wyżywienia ( śniadania): obsługa, 

pełne wyposażenie hotelu/ pensjonatu i wyekwipowanie gastronomiczne jak: stoły, krzesła, zastawa, obrusy, itp.  

Obliczoną sumę wartości brutto dla zamówienia z formularza rzeczowo – cenowego należy przenieść do 

formularza ofertowego (pkt. 1) – załącznik nr 1 do ogłoszenia.  

 
 
 

.................................................... 
(podpis i pieczątka wykonawcy) 

 


