Załącznik nr 1
do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu
........................................

..............................,dnia ...................2021r.

(pieczątka Wykonawcy)

Nr zamówienia: ZZ/5/002/D/2021

OFERTA
Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na dostawę bezzałogowego statku
powietrznego (BSP) wraz z akcesoriami 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 .........................

Pełna nazwa:

Adres:
REGON nr

NIP nr

Nr telefonu:

e-mail: do kontaktu z zamawiającym

Nazwa banku:

Nr rachunku bankowego:

Oferuję/my realizację powyższego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu

1. Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) o całkowitej masie startowej
(wraz z akumulatorem, bez dodatkowych akcesoriów) 890 do 900 g z rozkładanymi
ramionami – sztuk 1
2. Zestaw akcesoriów do (BSP) bezzałogowego statku powietrznego
za cenę brutto: …………........................................................ PLN*
w tym podatek VAT 23%
wg poniższej kalkulacji
wartość
brutto[PLN]

Oferowany produkt
Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) o całkowitej masie startowej (wraz z
akumulatorem, bez dodatkowych akcesoriów) 890 do 900 g z rozkładanymi ramionami

………………………………………………………………………
Producent,
………………………………………………………………………………………
Typ, model lub nr katalogowy lub inne dane (np. adres str. intern.)umożliwiające identyfikację oferowanego
przedmiotu zamówienia
Zestaw akcesoriów do (BSP) bezzałogowego statku powietrznego
Łączna wartość brutto:

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w ww. ogłoszeniu.
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 zostaną poniesione przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione
w cenie oferty nie będą obciążały Zamawiającego.
Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji,
wolny od wszelkich wad i uszkodzeń.
Oświadczam/y, że wykonamy zamówienie w terminie ……….. dni od dnia zawarcia umowy.
Uwaga: Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi: 14 dni
Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w rozdz. V. Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu
wykonania zamówienia.

Oświadczam(y), że udzielamy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze:
 Bezzałogowy statek powietrzny (BSP);
24 miesiące na sprzęt
12 miesięcy na akumulator
 Zestaw akcesoriów do bezzałogowego statku powietrznego (BSP)
24 miesięcy na wszystkie akcesoria (z wyjątkiem akumulatorów)
12 miesięcy na akumulatory
licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
Oświadczam(y), że wraz z dostawą dostarczymy wymagające dokumenty oraz karty gwarancyjne.

Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać e-mailem na adres:………………………………………..
…..…………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam/y, że zapoznałem/am się z ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu, nie wnoszę do
jego treści zastrzeżeń i uznaję się za związanym/ą określonymi w nim postanowieniami
i zasadami postępowania.
Oświadczam/y, że zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik
nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Nie wnoszę do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązuję
się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam/y, że uzyskałem/am informacje niezbędne do przygotowania oferty.
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, 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/W.
Oświadczam/y, że zamówienie zrealizuję przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować
wymienione zakresy zamówienia - (wypełnić jeżeli dotyczy)
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
(należy podać zakres i nazwy- firmy podwykonawców)

Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) 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 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Uważam/my się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
Akceptuję/my warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:



………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
*

niepotrzebne skreślić

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

