
 

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych - ul. Koszykowa 75 00-662 Warszawa 

 

Strona 1  

Załącznik nr 2  
Formularz oferty 

(pieczątka Wykonawcy) 
OFERTA 

Do: Politechnika Warszawska 
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 

Ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na:  
Produkcję wykładów w technologii audiovideo przedstawiających dowody matematyczne  

 (kod CPV 92 1100 005; 92 1112 509) 
 

Ja/my niżej podpisany/ni (nazwa i adres wykonawcy) 
…….................………………………………………………………………………………………… 
………………….................…………………………………………………………………………… 
NIP:............................................REGON: ........................................ 
1. Składamy ofertę na wykonanie ww. przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ 

Na:. .............................................................................. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ........................................ zł 

(słownie złotych: .......................................................................................................................) 
Składającej się z: ceny netto ...……………...... zł i ….................. zł podatku VAT. Zgodnie 
z załączonym oświadczeniem oferenta (załącznik nr 4) o kosztach produkcji wykładów w 
technologii audiovideo przedstawiających dowody matematyczne. 
Kwota …………………….. zł brutto obejmuje: 
a. Koszt produkcji wykładów w technologii audiovideo przedstawiających dowody 

matematyczne; 
b. Koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych; 
c. Koszt zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych; 
d. Koszty korzystania i rozporządzania wykładami w technologii audiovideo przedstawiających 

dowody matematyczne na wszystkich polach eksploatacji określonych załączniku nr 1do 
SIWZ oraz w § 4 Umowy Producenckiej.  

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie …………………….....................….. 
5. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni 

od upływu terminu składania ofert. 
7. Oświadczamy, iż – z wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronie 

……………………………………………………………………………….niniejsza oferta oraz 
wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy, określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia Umowy Producenckiej (załącznik nr 3). 

9. Przedstawicielami upoważnionymi do podejmowania zobowiązań w imieniu naszej firmy są: 
9.1. ....................................................................... 
9.2. ......................................................................... 

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 
adres:......................................................................................................................... 

 
Dnia ...................r. ................   
miejscowość i data:         podpis Wykonawcy 


