
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

........................................          ....................., dnia .......................……… r. 
(pieczątka Wykonawcy) 
 
 
Nr postępowania: ZP/6/055/D/20 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
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:  
Sukcesywna dostawa gazów technicznych, gazów specjalnych – trujących i toksycznych, 
gazów o podwyższonej czystości oraz ciekłych, wraz z dzierżawą butli dla jednostek 
organizacyjnych  Politechniki Gdańskiej. 
 
My (Ja)  niżej podpisani(y/a) : 
 
imię ............................. nazwisko ............................................. 
 
imię ............................. nazwisko ............................................. 
 
(upoważnienie do podpisania oferty wynika z dokumentów załaczonych do oferty)  
działając(y) w imieniu i na rzecz: 
 

 
  

Pełna nazwa: 
 
 
 
 

Adres: 
 
 

REGON 
 

KRS/CEIDG NIP 

Nazwa banku: 
 

Nr rachunku bankowego: 
 

Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Imię i Nazwisko:_________________________ 

 
Nr telefonu: 

 
E-mail:  

 
Osoba do kontaktu w sprawie realizacji umowy: Imię i Nazwisko:_______________________ 
 
 
Nr telefonu: 

E-mail: 



 

 
1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

 
CZĘŚĆ I: dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli 
 

 

_____________________PLN, (słownie _____________________________________    00/100) 

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym załącznik nr 3A do SIWZ, stanowiącym integralną 
część oferty 

 

CZĘŚĆ II: dostawa gazów technicznych (własne butle Zamawiającego) 
 

 

_____________________PLN, (słownie _____________________________________    00/100) 

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym załącznik nr 3B do SIWZ, stanowiącym integralną 
część oferty 

 

CZĘŚĆ III: dostawa gazów specjalnych – toksycznych i trujących wraz z dzierżawą butli 
 

 

_____________________PLN, (słownie _____________________________________    00/100) 

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym załącznik nr 3C do SIWZ, stanowiącym integralną 
część oferty 

 

CZĘŚĆ IV: dostawa ciekłego azotu 
 

 

_____________________PLN, (słownie _____________________________________    00/100) 

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym załącznik nr 3D do SIWZ, stanowiącym integralną 
część oferty 

 

CZĘŚĆ V: dostawa gazów o podwyższonej czystości wraz z dzierżawą butli 
 

 

_____________________PLN, (słownie _____________________________________    00/100) 

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym załącznik nr 3E do SIWZ, stanowiącym integralną 
część oferty 

 

CZĘŚĆ VI: dostawa mieszanki  AR 94% H26% wraz z dzierżawą butli 
 

 

_____________________PLN, (słownie _____________________________________    00/100) 

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym załącznik nr 3F do SIWZ, stanowiącym integralną 
część oferty 

*Wykonawca wypełnia część/części, na które składa ofertę. 



 

Wypełnić poniższe oświadczenie, jeżeli dotyczy ono Wykonawcy* 
Oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zmianami) w niżej wymienionym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz pozycję z formularza 
rzeczowo-cenowego). 
Wartość netto towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego:* 
………………………………… zł. (słownie złotych: .............................................................) 
 

3. Oświadczam/y, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu 
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. 
Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nie uwzględnione w cenie  
oferty nie będą obciążały Zamawiającego. 

4. Oświadczam/y, że termin dostawy danej partii przedmiotu zamówienia wynosi: 
a) CZĘŚĆ I, II, III, IV, V _______ dni roboczych, licząc od dnia złożenia dyspozycji przez 

Zamawiającego.  
Termin dostawy danej partii przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 3 dni robocze, 
licząc od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.  
W przypadku niewpisania na druku oferty terminu dostawy Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
zrealizuje dostawę danej partii zamówienia w terminie 3 dni roboczych. 
W przypadku gdy Wykonawca określi termin dostawy krótszy niż 1 dzień roboczy, Zamawiający 
do obliczenia punktów w obrębie kryterium „termin dostawy” przyjmie odpowiednio 1 dzień 

roboczy. 
b) CZĘŚĆ IV _______ dni roboczych, licząc od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.  

Termin dostawy danej partii przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 9 dni roboczych, 
licząc od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.  
W przypadku niewpisania na druku oferty terminu dostawy Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
zrealizuje dostawę danej partii zamówienia w terminie 9 dni roboczych. 
W przypadku gdy Wykonawca określi termin dostawy krótszy niż 7 dni roboczych, Zamawiający 
do obliczenia punktów w obrębie kryterium „termin dostawy” przyjmie odpowiednio 7 dni 

roboczych. 
5. 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. 

6. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, która stanowi 
załączniki nr 5 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w SIWZ warunkach. 

7. Oświadczam/y, że wadium o wartości: ……………….., wnieśliśmy w dniu ............................ 
w formie (wpisać w jakiej)........................................................, dla części …………….. zamówienia. 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert. 

9. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale następujących 
podwykonawców w zakresie (należy podać zakres i nazwy – firmy podwykonawców): 

a) _________________________________________________________________________ 
 
b) _________________________________________________________________________ 

 
10. Akceptuję/my następujące warunki płatności: przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania, 

prawidłowo wystawionej faktury, przez Zamawiającego. 



 

11. Oświadczam/y, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: od _____ do_____, które nie 
mogą być udostępniane.  

12. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?  
___________ (proszę wpisać TAK lub NIE). 

13. Informuję(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 podać adres strony internetowej właściwego rejestru lub CEIDG. 
14. Oświadczam (Oświadczamy), 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. 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.** 

15. Oferta zawiera łącznie ________ ponumerowanych stron. 
16. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
 

1) ………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do podpisania oferty) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 


