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……………………………………. 
     (nazwa i adres wykonawcy) 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

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

 
Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na „Usługę aktualizacji systemu dLibra do 
najnowszej wersji wraz z udzieleniem licencji na nową wersję i szkoleniem w zakresie funkcjonalności 
oprogramowania dLibra w nowej wersji” 
 

Ja/My niżej podpisani:  

1. Imię:.............................................................. Nazwisko:.................................................. 

2. Imię:.............................................................. Nazwisko:.................................................. 

występujący w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa firmy: 

Adres firmy: 

 

REGON nr: NIP nr: 

Nr. telefonu: Nr. fax: 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego: 

 

Adres e-mail, jaki Wykonawca wyznacza do 

kontaktów z Zamawiającym: 

 

 

 

Oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia: 

Za cenę ………….................................., 

(słownie: ………...................................................................................................................).  
w tym: 
 
1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, który 

stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Nie wnoszę/wnosimy do jego 

treści zastrzeżeń.  

2. Oświadczam/my, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z 

zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 

W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg 

kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert. 
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3. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ww. 

ogłoszeniu. 

4. Zobowiązuję/my się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczam/my, że wypełniłem/wypełniliśmy 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. 

 

 

 

……………..dn. ......................... r.    .......................................................... 
(podpis i pieczątka wykonawcy) 


