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Załącznik nr 3  
nr postępowania: ZZ/1/074/D/2021  

 

.................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

                                                                                                        

Zamawiający: 

Politechnika Gdańska,  
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów 

ul. G. Narutowicza 11/12 
80 – 233 Gdańsk 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na dostawę wraz z montażem regałów przesuwnych 
oraz regału stacjonarnego na doposażenie archiwum zakładowego. 
 

My niżej podpisani:  
 

1. Imię:..............................................................nazwisko:...................................................... 
 
2. Imię:..............................................................nazwisko:...................................................... 
 

występujący  w imieniu i na rzecz: 
 

Pełna nazwa firmy: 
 
 
 

Adres firmy: 
 
 
 
 

REGON nr : 
 
 

NIP nr:  

Nr telefonu: 
 
 

Nr fax: 

Nazwa banku: 
 
 

Nr rachunku: 

 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami ogłoszenia o 

udzielanym zamówieniu i wzoru umowy: 

 

1) Za realizację zamówienia podstawowego …………………………………zł brutto,  

(słownie:  …………………….….……………………………………………………………) 

 

2. Oświadczam/my, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające 

z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam/my, że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z postanowieniami wzoru umowy, który 
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stanowi załącznik do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Nie wnoszę (nie wnosimy) do jego treści 

zastrzeżeń. Zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach w niej 

określonych.  

4. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w treści 

ogłoszenia. 

5. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w treści 

ogłoszenia. 

6. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy 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. 

 

 

......................................,dn. ..................... 

(miejscowość) 

 

 

 ……………….................................................................. 

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy  

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców 

 

 

 

 

 

 


