
  
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
                               
                                                                                                   ..............................., dnia ...................... 2019r. 
 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP 28/WILiŚ/2019, CRZP 187/002/D/19 

OFERTA 
Politechnika Gda ńska 

Wydział In żynierii L ądowej i Środowiska 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk  
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości powyżej 221 000 euro pn: 
  

dostawa  specjalistycznego stanowiska badawczego 
dla Wydziału  In żynierii L ądowej i Środowiska Politechniki Gda ńskiej  

 

Ja/My niżej podpisany(i):  

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

działający w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa : 

 

Adres: 

 

REGON: …………………………………………. 

NIP:  ……………………………………………. 

Wykonawca jest : 
mikroprzedsiębiorcą* 
małym przedsiębiorcą* 
średnim przedsiębiorcą*   
dużym przedsiębiorcą*        *niepotrzebne skreślić 

Wpis do KRS pod numerem: ……………………* 
 

Wpis do CEIDG*    *niepotrzebne skreślić 

 

Nr telefonu: ……………………………………. 

Adres e-mail do prowadzenia korespondencji 
związanej z postępowaniem: 

………………………………………………….. 

Adres skrzynki ePUAP do prowadzenia 
korespondencji związanej z postępowaniem: 

………………………………………………….. 

 
 
Nazwa banku i nr rachunku bankowego do zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:  
 
………………………………………………………………………………………………….. 



  
 

1. Oferuj ę(emy) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ w następujących 
częściach (należy wypełnić tylko oferowane) 

 
Część A – Kanały hydrauliczne * 
 
za cenę 
 
brutto: ……………………………. zł   
(cena musi być wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
w tym podatek VAT wg stawki 23% 
 
(w przypadku składania oferty przez wykonawcę krajowego)* 
 
 
netto: ……………………………. zł 
(cena musi być wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
(bez podatku VAT) 
 
(w przypadku składania oferty przez wykonawcę zagranicznego)* 
 
*niepotrzebne skre ślić 
 
obejmującą wymienione poniżej elementy przedmiotu zamówienia: 
 
 

Nazwa 
Producent, typ, model oferowanej aparatury 

lub inne informacje jednoznacznie 
identyfikujące przedmiot oferty 

Liczba 

Hydrauliczny kanał – 1 szt. 
z falownikiem i separatorem 
cząstek wraz z osprzętem 
(generator falowy typu 
klapowego – 1 szt., 
zintegrowany grawitacyjny 
kolektor osadu – 1 szt.) 

 

1 komplet 

Wózek do mocowania 
aparatury 

 
1 szt. 

Szpilki wodowskazowe 
(wskaźniki poziomu) 

 
2 szt. 

Cyfrowy wskaźnik poziomu   3 szt. 

Zestaw modeli brzegów (plaż)  1 zestaw 

Miernik hydroakustyczny do 
pomiaru prędkości punktowej  

 1 szt. 

Hydrauliczny kanał – 1 szt. 
z mechanizmem uchyłu 
(mechanizm przechylający  
– 1 szt.) 

 

1 komplet 

Wózek do mocowania 
aparatury 

 
1 szt. 

Szpilki wodowskazowe 
(wskaźniki poziomu) 

 
2 szt. 

Cyfrowy wskaźnik poziomu   3 szt. 

Miernik hydroakustyczny do 
pomiaru prędkości punktowej  

 
1 szt. 



  
 

Prędkościomierz mechaniczny 
(młynek hydrometryczny) 
do pomiaru przepływu  
w korycie 

 

1 szt. 

Statyczna rurka Pitota do 
pomiaru prędkości przepływu  
w kanale 

 
1 szt. 

Piezometry do wskazywania 
poziomu wody – 1 zestaw = 20 
szt. 

 
1 zestaw 

Zasuwa śluzy (przęsło jazu) 
- dolny jaz o regulowanej 
wysokości, do demonstrowania 
odskoku hydraulicznego  
w korycie 

 

1 szt. 

Przęsło jazu półokrągłe. 
Zasuwa promieniowa - dolny 
jaz pełniący rolę konstrukcji 
regulującej o regulowanej 
wysokości- do demonstrowania 
odskoku hydraulicznego  
w korycie 

 

1 szt. 

Przelewy o ostrej krawędzi 
pełniące rolę konstrukcji 
regulujących oraz urządzeń do 
pomiaru natężenia przepływu  
w korycie 

 

1 zestaw 

Jaz o szerokiej koronie  1 szt. 

Jaz Crumpa   1 szt. 

Jaz syfonowy do szybkiego 
upuszczenia wód 
powodziowych 

 1 szt. 

Krata do określania wpływu 
ograniczenia przekroju na 
przepływ 

 1 szt. 

Jaz o kształcie praktycznym  
z pomiarem ciśnienia 

 1 szt. 

Jaz o kształcie praktycznym  
z różnymi odpływami 

 
1 szt. 

Elementy do rozpraszania 
energii za jazem o kształcie 
praktycznym 

 
1 szt. 

Próg 
 

1 szt. 

Przepusty 
 

1 komplet 

Filary do symulacji mostu 
 

1 komplet 

Dno koryta z otoczakami 
 

1 szt. 

Koryto Venturiego 
do pomiaru natężenia 
przepływu  
w kanale otwartym 

 

1 szt. 

Koryto Parshalla 
do określania natężenia 
przepływu w kanale otwartym 

 
1 szt. 



  
 

Cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. Koszty poniesione przy realizacji zamówienia, nie 
uwzględnione w cenie oferty, nie będą obciążały Zamawiającego.  
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełni ć wył ącznie  
w przypadku, gdy dotyczy Wykonawcy*     *niepotrzeb ne skre ślić 
 
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 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję (-emy), że: 
 
wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  
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. 
 
Na oferowany przedmiot zamówienia w części A udzielamy gwarancji w wymiarze: 
 
wymaganym przez Zamawiającego, tj. 24 m-cy* 
 
 
w wymiarze ………….. m-cy* 
 
Okres gwarancji powinien być wyrażony w pełnych miesiącach. Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdziale XIX 
SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie gwarancji w wymiarze 30 m-cy albo 36 m-cy albo 42 m-cy albo 48 m-cy 
gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje zwiększonego wymiaru gwarancji, Zamawiający uzna, iż zaoferował 
minimalny, wymagany okres gwarancji równy 24 m-ce.  
 
Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 
  
Punkt serwisowy, który będzie realizował nasze zobowiązania gwarancyjne wobec Zamawiającego na 
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4A  do SIWZ oraz serwis 
pogwarancyjny 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać dokładną nazwę i adres punktu serwisowego, nr telefonu, godziny pracy, itp. dane) 

 
 
Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać e-mailem na adres: ……………………………..………… 



  
 

Część B – Chromatograf * 
 
za cenę 
 
 
brutto: ……………………………. zł 
(cena musi być wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
w tym podatek VAT wg stawki 23% 
 
(w przypadku składania oferty przez wykonawcę krajowego)* 
 
 
netto: ……………………………. zł 
(cena musi być wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
(bez podatku VAT) 
 
(w przypadku składania oferty przez wykonawcę zagranicznego)* 
 
*niepotrzebne skre ślić 
 
obejmującą wymienione poniżej elementy przedmiotu zamówienia: 
 

Nazwa 
Producent, typ, model oferowanej aparatury 

lub inne informacje jednoznacznie 
identyfikujące przedmiot oferty 

Liczba 

Chromatograf gazowy  1 szt. 

Dozownik typu split/splitless  1 szt. 

Detektor płomieniowo 
jonizacyjny FID 

 1 szt. 

Spektrometr mas  1 szt. 

Wielofunkcyjny automatyczny 
podajnik próbek umożliwiający 
dozowanie próbek ciekłych oraz 
techniką „headspace” 

 

1 szt. 

Komputer z systemem 
operacyjnym i pakietem 
biurowym 

 
1 szt. 

Monitor  1 szt. 

Monochromatyczna drukarka 
laserowa 

 
1 szt. 

Klawiatura 
 

1 szt. 

Mysz optyczna 
 

1 szt. 

Zestaw części eksploatacyjnych 
 

zestaw 



  
 

Zestaw do czyszczenia źródła 
jonów wraz z kompletem 
rękawiczek 

 

1 zestaw 

Zestaw do automatycznego 
przełączania próbki między dwa 
detektory FID i MS z kontrolą 
ciśnienia 

 

1 zestaw 

Filtry do oczyszczania gazu 
nośnego oraz gazu do 
detektora FID 

 

1 zestaw 

Kolumna kapilarna 
 

1 szt. 

UPS 
 

1 szt. 

Zestaw instalacyjny oraz 
wszystkie części niezbędne do 
uruchomienia i sprawdzenia 
poprawności działania systemu 

 

1 szt. 

Reduktor dwustopniowy do 
gazów czystych – hel 

 
1 szt. 

Reduktor dwustopniowy do 
gazów czystych – powietrze 
syntetyczne 

 

1 szt. 

Generator wodoru 
 

1 szt. 

 
 
 
Cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. Koszty poniesione przy realizacji zamówienia, nie 
uwzględnione w cenie oferty, nie będą obciążały Zamawiającego.  
 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
 
Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełni ć wył ącznie  
w przypadku, gdy dotyczy Wykonawcy)  
 
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 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję (-emy), że: 
 
wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  
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. 
 
 
Na oferowany przedmiot zamówienia w części B udzielamy gwarancji w wymiarze ……… m-cy  
(wymagany przez Zamawiającego wymiar gwarancji – co najmniej 24 m-ce). 
 
Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 
  
Punkt serwisowy, który będzie realizował nasze zobowiązania gwarancyjne wobec Zamawiającego na 
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4B do SIWZ oraz serwis 
pogwarancyjny 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać dokładną nazwę i adres punktu serwisowego, nr telefonu, faksu, godziny pracy, itp. dane) 

 
 
Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać e-mailem na adres: ……………………………..………… 
 
 
Oświadczamy, że : 
 

Oferowany czas chłodzenia (szybkość 
chłodzenia) pieca od 450o do 50oC wynosi: 

4 minuty* 

……………………………………… minuty* 

* (zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdz. XIX 
SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie czasu 
chłodzenia pieca od 450o do 50oC wynoszącego 3,9 do 3,4 
minuty albo poniżej 3,4 minuty). 
 

Oferowane maksymalne ciśnienie w układzie 
pneumatycznym wynosi: 

0 do 800 kPa* 

……………………………………… kPa* 

* (zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdz. XIX 
SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie ciśnienia 
w zakresie od 0 do 801kPa - 900 kPa albo od 0 do powyżej 
900 kPa). 

Oferowana liczba stopni programowania 
przepływu i ciśnienia na dozowniku split/splitless 
wynosi: 

 
3 stopnie * 
 
………………. stopni* (zgodnie z kryteriami oceny ofert 
określonymi w rozdz. XIX SIWZ Zamawiający przyzna punkty 
za zaoferowanie 4-5 stopni programowania przepływu  
i ciśnienia na dozowniku split/splitless albo powyżej 5 stopni 
programowania przepływu i ciśnienia na dozowniku 
split/splitless). 
 



  
 

Oferowana maksymalna prędkość zmiany 
temperatury w piecu wynosi: 

+/- 150 oC/min* 

………………………..… oC/min * 

* (zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdz. XIX 
SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie 
maksymalnej prędkości zmiany temperatury +/- 151oC - 200 

oC /min albo maksymalnej prędkości zmiany temperatury  
+/- powyżej 200 oC /min). 

Oferowana wydajność pompy próżniowej 
turbomolekularnej wynosi: 

280 L/s dla He* 

……………………………………… L/s dla He* 

* (zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdz. XIX 
SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie pompy 
próżniowej turbomolekularnej o wydajności >280 L/s do 300 
L/s dla He albo o wydajności > 300 L/s dla He). 

Oferowana czułość spektrometru mas w jonizacji 
elektronowej (EI): tryb SCAN S/N (dla 1 pg/ul 
OFN i helu jako gazu nośnego) wynosi: 

 
S/N = 1000* 

S/N ………………………………… * 

* (zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdz. XIX 
SIWZ Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie czułości 
spektrometru mas  w jonizacji elektronowej (EI) ): tryb SCAN 
S/N > 1000 do 1500 (dla 1 pg/ul OFN i helu jako gazu 
nośnego), czułości spektrometru mas  w jonizacji 
elektronowej (EI) ): tryb SCAN S/N > 1500 do 1999 (dla 1 
pg/ul OFN i helu jako gazu nośnego) albo czułości 
spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI) ): tryb SCAN 
S/N ≥ 2000 (dla 1 pg/ul OFN i helu jako gazu nośnego). 

 
 
2. Oświadczam(y), że wykonamy zamówienie w terminie do dnia 10 grudnia 2019r.  
 

Jesteśmy świadomi, że 10 grudnia 2019 r.   to maksymalny, nieprzekraczalny termin realizacji 
przedmiotu zamówienia obejmujący czynności wskazane w rozdziale III ust. 3 SIWZ dla 
poszczególnych części przedmiotu zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń. 

Jesteśmy świadomi, że po tym terminie Zamawiający nie będzie dysponował środkami z tytułu dotacji 
celowej przyznanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedmiotu 
zamówienia i odstąpi od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a my nie będziemy 
wysuwać w stosunku do niego żadnych roszczeń z tego tytułu i poniesiemy konsekwencje 

przewidziane w umowie  stanowiącej załącznik nr 4A, 4B do SIWZ oraz w rozdziale IV SIWZ. 
 

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 zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik 

nr 4A*, 4B* do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach,  w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego.   * niepotrzebne skreślić 

 
     Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy   

będzie: 

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

 tel.: …………………………., faks: …………………… e-mail: ……………………………… 



  
 

     Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, 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, (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L.  
z 2018 r. Nr 127, str. 2), zwanego dalej RODO. 

5. Oświadczam(y) , że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

6. Oświadczam(y) , że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*. 

* Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 
(treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie).  

7. Informuj ę(emy), 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:  
 
…………………………………………………………………………………………..…………… 
                                (należy wskazać adres strony internetowej właściwego rejestru lub CEIDG) 
 

8. Uważam(y) si ę za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres  
60 dni  od upływu terminu składania ofert. 

 
9. Akceptuj ę(emy)  warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 
 
10. Oświadczam(y) ,że wadium o wartości 

 
      Część A – Kanały hydrauliczne* 

 
      50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) 

 
wnieśliśmy w dniu ……….. 2019 r. w formie/formach …………………………………………….. . 

 
      Część B – Chromatograf* 

 
      10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) 
 
       wnieśliśmy w dniu ……….. 2019 r. w formie/formach …………………………………………….. . 
 
 
11. Deklaruj ę(emy)  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

oferty (dotyczy części A przedmiotu zamówienia).*  *niepotrzebne skreślić 
 
12. Oświadczam(y) , iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

 
konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach  nr: ……………… , które nie mogą   
być udostępniane*. 

Do oferty załączamy uzasadnienie zastrzeżenia przez nas informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa* (jeżeli dotyczy). 

 
13. Oświadczenie w zakresie podwykonawstwa  (wypełnić, jeżeli dotyczy) 

 
Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom  
w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców): 

        



  
 

      Część A – Kanały hydrauliczne* 
 

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

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

       
      Część B – Chromatograf* 
 

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

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

* niepotrzebne skreślić 
 
14. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę 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 …………………………………………………………………… . 

Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO. 
 
 

15. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej 
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich 
Zamawiającego. 

 

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

1) …………………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………………. 

      

     Dokument musi by ć podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym p rzez osob ę bądź 
osoby upowa żnione do reprezentowania Wykonawcy.  


