
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonego 

w trybie Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

Dostawa dystrybutora wody na płytę laboratorium hydraulicznego

wraz z akcesoriami dla Instytutu Budownictwa Wodnego PAN przy

ul. Kościerskiej 7 w Gdańsku

Zadanie nr ref. 01/05/LAB/2020

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:………………………………..………………………………………………………….

Adres: ………………………………..……………………………………………………..

Nr telefonu/fax:………………………………………………………………………………….

NIP:…………………………………………………………………………………………..

Regon:………………………………………………………………………………………..

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia).

I. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu oraz wymagań określonych w
SIWZ  oferuję  wykonanie  przedmiotu  niniejszego  Zamówienia  w
terminie, w zakresie i na zasadach określonych w SIWZ 

za Cenę netto ……………………………………

słownie: ……………………………………………………………………………….……….

VAT …..% ……………………………………

Cena brutto ……………………………………

II. Okres  gwarancji  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  wynosi
……………. miesięcy, licząc od daty ostatecznego odbioru kpl. zestawu.
W przypadku nie wpisania ilości miesięcy, przyjmuje się, że Wykonawca
udziela minimalny okres gwarancji tj. 24 miesięcy. 

Oświadczam, że:

Przedmiot Zamówienia zrealizuję sam / następującą część powierzę 
Podwykonawcom1 …….....……………………………………………………………….
…...........................

...........................................................................................................
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Obowiązki koordynata Umowy powierzamy Pani/Panu ……………….....................…,
tel. …...........………., e-mail: ……………………………………….

II. Ponadto oświadczam, iż:

1)uzyskałem  wszystkie  konieczne  informacje  do  przygotowania  oferty,
zapoznałem się z Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia i  jestem
zawiązany określonymi w niej postanowieniami i zasadami Postępowania,

2) zaoferowana  wyżej  cena  oferty  obejmuje  całość  Zamówienia,  zawiera
wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego Zamówienia, w tym
podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień składania oferty,

3) uważam się związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu
terminu do składania ofert wraz z tym dniem,

4) akceptuję  wzór  umowy  stanowiący  Załącznik  nr  3  do  SIWZ  i w razie
wybrania  mojej  oferty  zobowiązuję  się  do  podpisania  umowy  na  ww.
warunkach, w miejscu i  terminie określonym przez Zamawiającego.

5) zastrzegam / nie zastrzegam 1 w  odniesieniu do poniższych informacji
zawartych w ofercie lub w załączeniu do oferty, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji2,  iż  nie  mogą  być  one
udostępniane:.............................................................................................

6) zobowiązuje  się  do  należytego  wykonania  zamówienia,  zgodnie  z
obowiązującą  wiedzą techniczną  i  przepisami  prawa,  przy  założeniu,  że
celem umowy jest oddanie kompletnego przedmiotu zamówienia.

7) zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  opisem
przedmiotu zamówienia

8) wypełniłam/em 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.

9) jestem/jesteśmy  w  stanie  wdrożyć  odpowiednie  środki  techniczne  i
organizacyjne,  by  przetwarzanie  danych  osobowych  spełniało  wymogi
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

         …………….....………..data…………………                        
…………………………………………………………

                                                                           (czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych lub imienna pieczątka

i paraf)

1 Niepotrzebne skreślić
2 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ 
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