
 

  

 
  

Nr postępowania ZZ/24/022/U/21 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 
 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Zamawiający: 
Politechnika Gdańska 
Centrum Informatyczne TASK 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na wykonanie usługi pełnego cyklu 
certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (QMS) zgodnego z normą PN-EN ISO 
9001:2015 w CI TASK, my niżej podpisani:  
 

Imię: ............................................ nazwisko: ...................................................... 
 

Imię: ............................................ nazwisko: ...................................................... 

 
występujący w imieniu i na rzecz: 

 
Pełna nazwa firmy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres firmy: 

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

REGON nr: 

…………………………………... 

NIP nr: 

………………………………………………. 

KRS/CEIDG 

………………………………………………… 

Nr telefonu: 

…………………………………… 

Adres e-mail jaki Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Imię i nazwisko osoby do kontaktu podczas realizacji zamówienia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. nr:  ……………………………………….. e-mail: …………………….………………………………………………………… 

 

1. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami ogłoszenia  

o udzielanym zamówieniu za cenę:   ………………………………… brutto PLN,  

(słownie …………………….….…………………………………………………………………………..),  

w tym: 

Etapy pac Wartość brutto 

I etap – audyt certyfikacji  



 

II etap – I audit nadzoru  

III etap – II audit nadzoru  

Razem (etap I + II + III)  

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

wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam/amy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, który 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/amy, że wypełniłem/wypełniliśmy 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 2016, 

str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. 127 z 2018, str. 2) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

7.  Uważam/amy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert do dnia 06 - 01 – 2022 r. 

8. Informuję/emy, że aktualna akredytacja PCA „ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI 

CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ARZĄDZANIA SCOPE of ACREDITATION FOR MANAGEMENT 

SYSTEMS CERTIFICATION BODY” jest dostępna bezpłatnie pod adresem strony 

internetowej:  

……………………………………………..…………………….……………………………………………………..….. 
                        (należy podać adres strony internetowej właściwego rejestru lub CEIDG) 

 

......................................,dn. ..................... 
        (miejscowość) 

 

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

                                                                       podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych  
                                                                         do reprezentowania Wykonawcy  

 



 

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej dokument należy podpisać 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym 

 


