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Załącznik nr 1 
 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu nr ZZ-13/017/D/2020 

 

........................................                                                         ..............................., dnia ...................... 2020r. 
   (nazwa i adres Wykonawcy) 

 
Nr zamówienia: ZZ-13/017/D/2020 

OFERTA 

 
Politechnika Gdańska 

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
 
Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na: dostawę bezinwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego do pomiaru 
spalania paliwa na potrzeby Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa 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 nr  NIP nr 

Nr telefonu:  nazwa banku i nr rachunku bankowego: 

 
 
Oferujemy(ę) realizację powyższego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ww. ogłoszeniu  
o udzielanym zamówieniu: 
 
za łączną kwotę brutto: ……………………………………. zł 
 
  
       Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ww. ogłoszeniu. 
    



[Wpisz tutaj] 
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1. Oświadczam(y), że 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.  
 

2. Oświadczam (y), że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 

eksploatacji, nie powystawowy i nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 

 
3. Oświadczam(y), że wykonamy zamówienia w terminie…....dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia. 

 
4. Oświadczamy(y), że udzielimy gwarancji zgodnej z umową licencyjną producenta oprogramowania, która będzie 

obowiązywać przez cały okres subskrypcji. 
 
5. 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. 
 

6. 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 miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione zakresy 
zamówienia:……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
8. Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
9. Akceptuję(emy) 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. 
 

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*. 

11. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie: 

Pan/Pani: ………………………….…………...tel.: ………. e-mail: ………………………………………..     

Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji umowy, 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.  
 

12. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
                                

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

  


