
 

 

Załącznik nr 3.1 do SIWZ 

        

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY – Część 1  

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Nazwa i adres zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2,  

00-926 Warszawa. 

II. DANE WYKONAWCY: 

Nazwa i adres wykonawcy: .................................................................................................................................................... 

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

tel ................................... fax ....................................... e-mail …………........................................................ 

NIP .........................................REGON……………………………………. 

III. Składając ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę 

odbiorników GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS”- Część 1 - nr referencyjny BDG-ZP.2610.6.2018 oferujemy realizację 

przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zasadach określonych  

w ustawie Prawo zamówień publicznych: 

I. całkowita cena brutto:  ………………………….…….……………….………………. PLN,  

(słownie: .............................................................................................................................PLN). 

 

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



 

 

Lp. Nazwa 
Ilość 

sztuk 
Cena łączna brutto 

1 Odbiornik GNSS  31  

2 Odbiornik GNSS (plus opcja 

Beidou) 
5  

Całkowita cena brutto: 36  

 

II. Oferujemy: 

1. Rozbudowę odbiorników do funkcjonalności odpowiadającej odbiornikowi ……………………………. (producent, model)1  

2.  Odbiornik równoważny ………………………………. (producent,  model)1  

III. Oferujemy: rozbudowany odbiornik GNSS/równoważny odbiornik GNSS1 wyposażony w ……… niezależnych sprzętowych kanałów do 

równoczesnego śledzenia satelitów GNSS  

IV. Udzielamy gwarancji na sprzęt objęty przedmiotem zamówienia na okres ……………….. miesięcy . 

V. Hasło dostępowe do odczytania zaszyfrowanego JEDZ: ………………………………… (proszę wypełnić czytelnie). 

 

 

 

Parametry techniczne oferowanego sprzętu zostały  określone w formularzu technicznym, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do niniejszego formularza 

ofertowego. 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



 

 

 

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oświadczam(y), że akceptujemy warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

3. Uważamy się za związanych złożoną ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Oświadczam(y), że cena brutto oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczam(y), że akceptujemy postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

wymienionych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczam(y), że na dostarczony przedmiot zamówienia udzielam(y) Zamawiającemu gwarancji jakości, na całość dostarczonego sprzętu zgodnie z 

wymaganiami  wskazanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

7. Zastrzegam, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ............. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i jako takie nie mogą być udostępnione 

osobom trzecim. 

8. Oferta została złożona na ….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….. do nr… 

 

______________, dnia ____________2018 r. 

 

........................................................................... 

( podpis i pieczęć przedstawiciela(li) wykonawcy)  

 

 


