
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 
 
 
 
………………………………………………….... 
               (pieczątka Wykonawcy) 

        ………………….., dnia ………………….. 2020 r. 
 

Nr zamówienia: ZZ/5/002/U/2020 
 

 
OFERTA 

Zamawiający: 
Politechnika Gdańska 

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 
ul. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dnia 22.04.2020 r. na 
specjalistyczne analizy mikrobiologiczne na potrzeby projektów badawczych realizowanych na 
Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 
 
Ja/My niżej podpisany(i):  
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 
Pełna nazwa : 
 
 
e-mail: 
Adres: 
 
 
REGON:  NIP: 

Nr telefonu:  Nr faksu (jeśli Wykonawca posiada): 

Nazwa banku:  Nr rachunku bankowego:  

 
Oferuję(-my) realizację przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w ogłoszeniu o udzielanym 
zamówieniu,  
 
za cenę 
 
 
brutto: …………………………………………..zł, w tym podatek VAT wg stawki 23%. 
 
wg poniższej kalkulacji: 



 

Lp. Nazwa usługi Liczba próbek 
Cena jednostkowa 

brutto [zł] 
Wartość brutto 

[zł] 

1. 

Analiza metagenomiczna DNA, 
wyizolowanego z prób osadu 
czynnego i osadu granulowanego 
pochodzących ze 
zróżnicowanych systemów 
oczyszczania ścieków w celu 
ustalenia pozycji filogenetycznej 
mikroorganizmów. 

14   

2. 

Ustalenie proporcji między liczbą 
kopii wybranych genów 
denitryfikacyjnych oraz genów 
umożliwiających detekcję 
mikroorganizmów akumulujących 
fosforany (PAO) i akumulujących 
glikogen (GAO) do liczby kopii 
genów 16S rRNA pochodzących 
od populacji ogólnej 
mikroorganizmów. 

6   

3. 

Oznaczenie zawartości 
Polihydroksyalkanianów (PHA)  
w próbkach biomasy pobieranych 
w trackie testów wsadowych. 

30   

4. 

Ustalenie proporcji między liczbą 
kopii wybranych genów 
umożliwiających detekcję bakterii 
anammox, nitryfikacyjnych 
utleniających amoniak (AOB), 
nitryfikacyjnych utleniających 
azotyny (NOB) oraz Sulfammox 
do liczby kopii genów 16S rRNA 
pochodzących od populacji 
ogólnej mikroorganizmów. 

6   

5. 

Ustalenie proporcji między liczbą 
kopii wybranych genów 
umożliwiających detekcję bakterii 
anammox, nitryfikacyjnych 
utleniających amoniak (AOB), 
nitryfikacyjnych utleniających 
azotyny (NOB) do liczby kopii 
genów 16S rRNA pochodzących 
od populacji ogólnej 
mikroorganizmów oraz analiza 
aktywności wybranych genów 
markerowych specyficznych dla 
wymienionych wyżej grup 
mikroorganizmów w próbach 
osadu czynnego pozyskiwanych 
w trakcie eksperymentów 
technologicznych. 

6 prób  
w celu detekcji 

genów  
  

30 prób  
w celu ustalenia 

aktywności 
genów 

funkcjonalnych 

  



6. 

Ustalenie proporcji między liczbą 
kopii wybranych genów 
umożliwiających detekcję bakterii 
nitryfikacyjnych utleniających 
amoniak (AOB), nitryfikacyjnych 
utleniających azotyny (NOB) oraz 
bakterii denitryfikacyjnych do 
liczby kopii genów 16S rRNA 
pochodzących od populacji 
ogólnej mikroorganizmów oraz 
analiza aktywności wybranych 
genów markerowych 
specyficznych dla wymienionych 
wyżej grup mikroorganizmów w 
próbach osadu czynnego 
pozyskiwanych w trakcie 
eksperymentów 
technologicznych.  
 

12 prób 
 w celu detekcji 

genów 
  

42 próby 
w celu ustalenia 

aktywności 
genów 

funkcjonalnych 

  

 
Cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia, określone w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu. Wszystkie inne koszty 
jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały 
Zamawiającego. 
 

1. Oświadczam(y), że: 
 

Wykonamy zamówienie w terminie 

Usługa, o której mowa w poz. 1 tabeli powyżej 

 
maksymalnie do 12 tygodni* od dnia otrzymania 
próbek biomasy przez Wykonawcę (termin 
wymagany przez Zamawiającego)* 
 
do ……. tygodni* od dnia otrzymania próbek 
biomasy przez Wykonawcę* (Zgodnie z kryteriami oceny 
ofert określonymi w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu 
Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie terminu wykonania 
analiz do 10 albo do 8 tygodni od dnia otrzymania próbek biomasy 
przez Wykonawcę.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi  jednoznacznie skróconego 
terminu wykonania analiz,  Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona 
analizy w terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. do 12 tygodni 
od dnia otrzymania próbek biomasy przez Wykonawcę i nie przyzna 
dodatkowych punktów w tym kryterium.) 
 

*niepotrzebne skreślić 

Usługi, o których mowa w poz. 2-6 tabeli 
powyżej 

 
maksymalnie do 8 tygodni* od dnia otrzymania 
próbek biomasy przez Wykonawcę (termin 
wymagany przez Zamawiającego)* 
 
do ……. tygodni* od dnia otrzymania próbek 
biomasy przez Wykonawcę* (Zgodnie z kryteriami oceny 
ofert określonymi w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu 
Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie terminu wykonania 
analiz do 6 albo do 4 tygodni od dnia otrzymania próbek biomasy 
przez Wykonawcę.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi  jednoznacznie skróconego 
terminu wykonania analiz,  Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona 
analizy w terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. do 12 tygodni 
od dnia otrzymania próbek biomasy przez Wykonawcę i nie przyzna 
dodatkowych punktów w tym kryterium.) 
 

*niepotrzebne skreślić 



Wyniki analiz zostaną przekazane Zamawiającemu po zakończeniu realizacji usługi  wchodzącej  
w zakres przedmiotu zamówienia w postaci: 

Analiza metagenomiczna DNA, wyizolowanego 
z prób osadu czynnego i osadu granulowanego 
pochodzących ze zróżnicowanych systemów 
oczyszczania ścieków w celu ustalenia pozycji 
filogenetycznej mikroorganizmów. 

 
pliku .qfasta oraz zestawienia wyników analizy 
bioinformatycznej w pliku kompatybilnym  
z pakietem MS Office w wersji elektronicznej, na 
podany w umowie adres e-mail Zamawiającego* 
 
poprzez stronę internetową lub ftp Wykonawcy 
poprzez indywidualne spersonalizowane konto  
z hasłem znanym tylko Zamawiającemu  
i Wykonawcy*. 
 
*niepotrzebne skreślić 

Oznaczenie zawartości Polihydroksyalkanianów 
(PHA) w próbkach biomasy pobieranych 
w trackie testów wsadowych 

 
analiz zestawionych w postaci pliku 
kompatybilnego z pakietem MS Office w wersji 
elektronicznej na podany w umowie adres  
e-mail Zamawiającego. 
 

Pozostałe usługi 

 
pliku zawierającego zestawienie liczby cykli 
krytycznych dla wybranych genów markerowych 
do genu referencyjnego, kompatybilnego  
z pakietem MS Office w wersji elektronicznej na 
podany w umowie adres e-mail Zamawiającego. 
 

 
2. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunek udziału w postępowaniu określony w ust. 4 ogłoszenia 

o udzielanym zamówieniu.  
 
Poniżej przedstawiamy informację na temat mojego/naszego doświadczenia potwierdzającego 
spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 

 

Lp. Nazwa usługi Data wykonania 

Podmiot na rzecz którego 
usługa została wykonana 

(nazwa, adres, telefon 
kontaktowy) 

    

    

 
Oświadczam(y), że usługi wskazane w powyższej tabeli zostały przez nas wykonane należycie.  
 



3. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu, nie wnosimy do 
jego treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

 
4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik nr 2 

do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. 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. 
 
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. Deklarujemy chęć skorzystania z zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia  
 
w wysokości ……… % ceny oferty w terminie i na zasadach określonych we wzorze umowy 
stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. 
 
Zaliczkę należy przekazać na konto nr ………………………………………………………………….. . 

 
6. Akceptuję(emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 

 
7. 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). 
 

8. 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). 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 
10. Oferta została złożona na ……..…… kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

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

                                                                               (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  
                                                                        do reprezentowania Wykonawcy) 


