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

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

(pieczątka Wykonawcy)

Nr zamówienia: ZZ/31/002/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 dysków SSD na potrzeby
projektu pt. ”Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makro- pęknięć w elementach betonowych
z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów
dyskretnych" realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnice Gdańskiej
Ja/My niżej podpisany(i):
imię .......................... nazwisko .........................
imię .......................... nazwisko .........................

Pełna nazwa:

Adres:
REGON nr

NIP nr

Nr telefonu: …………………………………..

Adres e-mail, z którego będą przesyłane faktury
elektroniczne: (wskazać jeżeli dotyczy)

Adres e-mail: do kontaktu z Zamawiającym
……………………………………………………………

………………………………………………………..

Oferuję/my realizację powyższego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu i poniższym formularzu rzeczowo-cenowym

Dyski SSD
za cenę brutto: …………................................ PLN*
w tym podatek VAT 23%

l.p.

Oferowany produkt

Ilość

cena [zł]
jednostkowa
brutto

wartość
brutto

Dyski SSD o pojemności min. 2 TB

1.

……………………………………………………
Producent,

2 sztuki

………………………………………………………………………
model lub nr katalogowy lub inne dane (np. adres str. intern.)
umożliwiające identyfikację oferowanego przedmiotu
zamówienia
Razem:

1. Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w ww. ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.
2. 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.
3. Oświadczam/y, że wykonamy zamówienie w terminie ……….. dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.
4. Oświadczam(y), że udzielamy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze
………….miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać e-mailem na adres:
…..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
5. Oświadczam(y), że wraz z dostawą dostarczymy wymagane karty gwarancyjne.
6. 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.
7. 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.
8. 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/WE.

9. Akceptuję/my warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
10. Oświadczam/y, że zamówienie zrealizuję przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować
wymienione zakresy zamówienia - (wypełnić jeżeli dotyczy)
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
(należy podać zakres i nazwy- firmy podwykonawców)

11. Oświadczam(y), iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji stanowią informacje zawarte w odrębnym pliku pn. „tajemnica przedsiębiorstwa”,
złożonym wraz z ofertą, które nie mogą być udostępniane*.
Do oferty załączamy uzasadnienie zastrzeżenia przez nas informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa* (jeżeli dotyczy). *niepotrzebne skreślić
Uwaga! W przypadku, gdy oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa,
Wykonawca nie składa powyższego oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego
wykreślenie). W przypadku niewykreślenia powyższego oświadczenia i niezałączenia plików stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa.

12. 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.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1)
2)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
*

niepotrzebne skreślić

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

