
                                                 
 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 

                         
 
 
........................................                              ..............................., dnia ...................... 2020r. 
  (pieczątka wykonawcy) 

 

 
Nr zamówienia: ZZ/11/002/D/2020 

 

OFERTA 

 
 

Politechnika Gdańska 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

 
         W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z dnia ….05.2020r. na dostawę 
odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych do stacji meteorologicznej na 
potrzeby projektu pn. „ Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and 
Asset” (CONTRA), realizowanego 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: 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: TAK*, NIE* 

Adres: 
 
 
 



                                                 
 

 

REGON:  
 

NIP: 

Nr telefonu:  Nr faksu (jeśli wykonawca posiada): 

Nazwa banku:  Nr rachunku bankowego:  

 

 1. Oferuję(emy) realizację przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w ogłoszeniu o 

udzielanym zamówieniu w następujących częściach (należy wypełnić tylko oferowane) 

Część A – Odczynniki chemiczne do stacji meteorologicznej* 

za łączną cenę brutto: ……………………………. Zł 
 
zgodnie z poniższym formularzem rzeczowo-cenowym  
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
j.m. liczba 

OFERTA 

Producent,  
nr katalogowy lub inne 

dane umożliwiające 
identyfikację 
oferowanego 
przedmiotu 
zamówienia 

cena jednostkowa 
brutto [zł] 

Wartość brutto[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 (4x6) 

1. 

Tabletki Kjeltabs 
CK (skład 3,5g 
K2SO4+0,4g 
CuSO4·5H2O), 
Katalizator 
mineralizacji, 1 
opak/ 1000 tab. 

opak. 1    

2. 
Stężony HNO3  
min. 68% cz.d.a.,  
opak./1 litr 

opak. 1    

3. 
Roztwór 
fenoloftaleina 1% 
cz.d.a , opak./1 litr 

opak. 1    

4. 
NaOH cz.d.a., 
opak./1kg 

opak. 2    

5. 
0,1 N NaOH 
cz.d.a. 1 
szt./fiksanal 

szt. 1    

6. 
0,1 N H2SO4 
cz.d.a. 1 
szt./fiksanal 

szt. 1    



                                                 
 

 

7. 

Czerwień 
metylowa, 
wskaźnik, cz.d.a., 
opak./5 g 

opak. 1    

8. 
Kwas siarkowy 
H2SO4  98%   
cz.d.a. opak./1 litr 

opak. 
1 

   

Ogółem wartość brutto:  

 
 
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.  
 
Uwaga! Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich podaje cenę oferty 
bez podatku VAT. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w krajach trzecich oblicza cenę oferty dodając do 
ceny oferty cło oraz koszty obsługi celnej (baza dostaw wg Incoterms 2010 DDP z wyłączeniem VAT) 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ. 
 

Informacja dotycząca powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego  

 (wypełnić tylko w przypadku gdy dot. Wykonawcy) 

Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z  2019r. 
poz. 1843 ze zm.) 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 2020r.,  poz. 106) 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) 
 
 

Część B – Materiały laboratoryjne do stacji meteorologicznej* 

za łączną cenę brutto: ……………………………. Zł 
 
zgodnie z poniższym formularzem rzeczowo-cenowym  
 
 



                                                 
 

 

L.p. 
Nazwa 

przedmiotu 
zamówienia 

j.m. liczba 

OFERTA 

Producent,  
nr katalogowy 
lub inne dane 
umożliwiające 
identyfikację 
oferowanego 
przedmiotu 
zamówienia 

cena jednostkowa 
brutto [zł] 

Wartość 
brutto[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 (4x6) 

1. 

Kolba 
Erlenmeyera, 
wzmocniona 
krawędź, 
szeroka szyja, 
bez szlifu, 
pojemność 250 
ml, wymiary: d 
= 85 mm, d1 = 
50 mm, h = 140 
mm, zgodne z 
normą DIN 
12385 

szt. 10    

2. 

Lejek 
laboratoryjny 
szklany, krótka 
nóżka, odporny 
na działanie 
gorącej wody, 
kwasów, a 
także 
roztworów 
zasadowych, 
wymiary:  d = 
50 mm, h = 85 
mm, h1 = 50 
mm, d1 = 8 
mm,   

szt. 10    

3. 

Cylinder 
miarowy 
szklany, kl. A, 
pojemność 
100ml, szlif 
24/29, z 
korkiem z PP, 
stopka z 
tworzywa, skala 
co 1 ml, 
odporny na 
działanie 
gorącej wody, 
kwasów,  a 
także 

szt. 10    



                                                 
 

 

roztworów 
zasadowych, 
typ niski,  

4. 

Woreczki 
foliowe z 
zamknięciem 
strunowym do 
przechowywani
a próbek, z 
polem do opisu, 
wymiar 80 x 
120 mm,  
1 opak/100 szt. 

opak. 1    

5. 

Nosidło z 
tworzywa 
HDPE na 
butelki, 
przeznaczone 
do transportu 
co najwyżej 6 
butelek o 
średnicy max. 
95 mm, 
wymiary: dł. 
420x szer. 300x 
wys. 210 mm  

szt. 1    

6. 

Butelka z 
tworzywa LDPE 
z nakrętką z 
tworzywa PP z 
szeroką szyją, 
pojemność 1 
litr, średnica 
max. 92 mm, 
wys. max.199 
mm, gwint GL 
63 

szt. 6    

7. 

Statyw 6-
stanowiskowy 
lub 5-
stanowiskowy 
(6  lub 5 
otworów x 36 
mm) na 
cylindrów 
Nesslera o poj. 
100 ml., 
wykonany z PP,  

szt. 2    

8. 

Ochraniacze 
rąk Hot-łapka, 
powierzchnia 
pokryta 
wypustkami 
antypoślizgowy

szt.  1    



                                                 
 

 

mi, kauczuk 
silikonowy o 
wysokiej 
odporności na 
niskie i wysokie 
temperatury, 
wymiary nie 
mniej niż 10x19 
cm, 

9. 

Rękawiczki 
diagnostyczne, 
nitrylowe, 
niejałowe, 
bezpudrowe,  
o podwyższonej 
odporności 
mechanicznej i 
chemicznej, 
rozmiar XL, 1 
opak./90 szt. 

szt. 1    

10. 

Łyżeczka 
jednostronna, 
stal nierdzewna 
18/10, z 
okrągłym 
trzonkiem śr. 
łyżeczki 25 mm, 
dł. max. 130 
mm 

szt. 1    

11. 

Sączki 
jakościowe 
bezfosforanowe
,  średnica 9 
cm, 1 opak./100 
szt.,  

opak. 2    

12. 

Zlewka z 
tworzywa PP, 
wymiar: d max. 
= 87 mm, h 
max.= 112 mm, 
poj. 400 ml,  

szt. 5    

13. 

Zlewki z 
tworzywa PP, 
wymiar: d 
max.= 55 mm, 
h max.= 70 
mm, poj. 100 ml 

szt. 10    

14. 

Zlewka z 
tworzywa PP, 
wymiar:  d 
max.= 47 mm, 
h max. = 50 
mm, poj. 50 ml 

szt. 10    



                                                 
 

 

15. 

Zlewka z 
tworzywa z 
uchem, skala 
wytłoczona, 
wymiar: d 
max.= 75 mm, 
h max.= 120 
mm, poj. 250 
ml,  

szt. 5    

16. 

Pojemnik 
HDPE szary, 
wymiar: 600 x 
400 x 300 mm, 
poj.  56 dm3  

szt. 5    

17. 

Pokrywa do 
pojemnika 
HDPE szara, 
wymiary; 600 x 
400 mm 

szt. 5    

18. 

Szufelka 
aluminiowa na 
chemikalia, 
wymiary nie 
więcej niż: dł. 
350 mm, szer. 
220mm,  poj. 
900 ml.  

szt. 3    

Ogółem wartość brutto:  

 
 
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.  
 
Uwaga! Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich podaje cenę oferty 
bez podatku VAT. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w krajach trzecich oblicza cenę oferty dodając do 
ceny oferty cło oraz koszty obsługi celnej (baza dostaw wg Incoterms 2010 DDP z wyłączeniem VAT) 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ. 
 

Informacja dotycząca powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego  

 (wypełnić tylko w przypadku gdy dot. Wykonawcy) 

Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z  2019r. 
poz. 1843 ze zm.) 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 2020r.,  poz. 106) 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) 
 
 
2. Oświadczam(y), że   
 

         

Część A – Odczynniki chemiczne do stacji meteorologicznej* 
 

 
Oferowany termin ważności 
odczynników w momencie dostawy 
(wyrażony w procentach okresu 
ważności od daty produkcji)  wynosi: 
 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 
80% okresu ważności od daty produkcji* 
 
…… % okresu ważności od daty produkcji* 
(zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w 
zamówieniu o ogłoszeniu Zamawiający przyzna 
punkty za zaoferowanie 90% albo 95% okresu 
ważności od daty produkcji. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi 
jednoznacznie dłuższego niż wymagany okresu 
ważności, Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaoferował odczynniki z terminem ważności w 
momencie dostawy wynoszącym co najmniej 
80% okresu ważności od daty produkcji). 

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 
w:  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. 
do 21 dni od dnia zawarcia umowy.* 
 
w terminie do …… dni od dnia zawarcia 
umowy.* 
 
(Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi 
w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający 
przyzna punkty za zaoferowanie terminu 
wykonania zamówienia do 14, 10 albo 7 dni od 
dnia zawarcia umowy.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi  
jednoznacznie skróconego terminu wykonania  
zamówienia,  Zamawiający uzna, że 
Wykonawca wykona zamówienie w terminie 
wymaganym przez Zamawiającego, tj. do 21 
dni od dnia zawarcia umowy). 
 
 

 
 
 
 
 



                                                 
 

 

Część B– Materiały laboratoryjne do stacji meteorologicznej* 
 
 

 

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 
w:  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 
 
terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. 
do 21 dni od dnia zawarcia umowy.* 
 
w terminie do …… dni od dnia zawarcia 
umowy.* 
 
(Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi 
w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający 
przyzna punkty za zaoferowanie terminu 
wykonania zamówienia do 14, 10 albo 7 dni od 
dnia zawarcia umowy.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi  
jednoznacznie skróconego terminu wykonania  
zamówienia,  Zamawiający uzna, że 
Wykonawca wykona zamówienie w terminie 
wymaganym przez Zamawiającego, tj. do 21 
dni od dnia zawarcia umowy). 

 
 
2.  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 
 
 
3. Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia będzie nowy, wolny od wszelkich wad i nie 
będzie przedmiotem praw osób trzecich.  
 
4. Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w ww. ogłoszeniu. 
 
5. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik  
nr 2A i 2B do ogłoszenia o 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. 
 
6.  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. 



                                                 
 

 

7. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
 
8. Akceptujemy warunki płatności: podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez wykonawcę po 
dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem, w ciągu 21 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy wskazane w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. 
 
9. 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) 
 

10.  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). 
 

11.  Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 
 
12.  Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
 

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

2) …………………………………………………………………………………….…………………. 
 
3) ……………………………………………………………………………………………………….… 

  
 
13. Oferta zawiera łącznie  ………… kolejno ponumerowanych stron. 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

                                                               --------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                    (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  
                                                                                                          do reprezentowania wykonawcy) 
 

                                                           
 


