Załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

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

........................................
(pieczątka wykonawcy)

Nr zamówienia: ZZ/25/002/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 26.11.2020r.
na dostawę przenośnego chlorofilomierza na potrzeby projektu „Analiza zawartości chlorofilu
w hydrofitach w zależności od stężenia Pb i As oraz rozpoznanie składu fizykochemicznego
oraz biologicznego ścieków szarych”
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 oraz zgodnie z poniższym formularzem rzeczowo – cenowym

L.p.

Nazwa przedmiotu
zamówienia

Zamawiana
ilość

1.

Chlorofilomierz

1 szt.

Nazwa, model, typ,
producent

Wartość brutto [PLN]

OGÓŁEM:

za łączną cenę brutto: ……………………………. zł
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 ww. ogłoszeniu..
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

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w:

Przedmiot
dostarczony:

zamówienia

zostanie

Udzielam(y) gwarancję na oferowany
przedmioty zamówienia:

terminie do 3 tygodni (21 dni) od dnia zawarcia
umowy.
do Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii
Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk, do budynku Hydro (nr 20),
Laboratorium p. 305 (piętro III) .
w wymiarze..........miesięcy licząc od dnia
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez
zastrzeżeń (wymagany przez Zamawiającego
co najmniej 12 mies. okres gwarancji)

……………………………………………………..
Punkt serwisowy, który będzie realizował
nasze zobowiązania gwarancyjne wobec
Zamawiającego na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 3 do Ogłoszenia do zamówienia

………………………………………………………
(należy wskazać dokładną nazwę i adres
punktu serwisowego, nr telefonu, godziny
pracy, itp. dane)
Naprawy
gwarancyjne
należy
zgłaszać
e-mailem na adres: ….…………..…..…………

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
Zamawiającego określone w ww. ogłoszeniu.

zamówienia

spełnia

wszystkie

wymagania

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

