
  

  

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 
 

 
.............................................................. 
        (pieczątka Wykonawcy)  
 
Nr postępowania: ZZ/13/055/D/20 

 
FORMULARZ OFERTY 

 

 

Zamawiający:   Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia na dostawę artykułów budowlanych w ramach realizacji projektu 
„Politechnika Wielu Pokoleń” 

 
my niżej podpisani: 
 

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

 

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

(należy podać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 

działający w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa firmy: 
 
 

Adres firmy: 
 
 

 

REGON: 

 

NIP:  KRS/CEIDG 

Nr telefonu: 

 

Adres e-mail, jaki Wykonawca wyznacza do kontaktów 

z Zamawiającym: 

 

Nazwa banku: 

 

Nr rachunku bankowego: 

 

Imię i Nazwisko osoby do kontaktu podczas realizacji zamówienia………………………………………. 

tel.:………………………………….email:……………………………………………………………………. 

 

 



 
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
  
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

tel. +48 58  347 12 15 

fax: +48 58 347 14 15 
e-mail: kanclerz@pg.edu.pl 
www.pg.edu.pl 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu za 

cenę     brutto ……………………………………..PLN, zgodną z formularzem rzeczowo-cenowym. 

2. Oferujemy termin realizacji zamówienia …………………… 

3. Oświadczamy, że oferowana realizacja przedmiotu zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego  określone w ogłoszeniu. 

4. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z 

zakresu i sposobu realizacji zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 

3 do ogłoszenia. Nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na określonych w ogłoszeniu warunkach. 

6. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 

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

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

9. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

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

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

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

 

 

 

_____________________________ 

    (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

                                                                                                             do podpisania oferty) 
 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 


