Załączni
k nr 1
Nr sprawy SPZOZ.U.480/2018
................................................................
Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i dokładny adres Wykonawcy …...............................................................................
…............................................................................................................................................

Adres do korespondencji: …...................................................................................................

NIP....................................., REGON........................................................
Nr KRS */ Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z podaniem organu
dokonującego wpis …............................................................................................................
Tel:……………………, fax:………………………, e-mail:……………………………….
Imię i nazwisko, nr telefonu oraz nr fax osoby upoważnionej do kontaktów z
Zamawiającym .......................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, która zostanie wpisana do
umowy z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia: …..............................................
Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - ……………………….. (należy
podać określenie przedsiębiorcy zgodnie z klasyfikacją ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej).

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego składamy swoją ofertę, oferując realizację zamówienia w zakresie Pakietów nr
…………………………………………………………………………………………………………
za cenę (należy podać cenę oferty za każdy Pakiet osobno którego dotyczy oferta,
uwzględniając poniższe pozycje składowe):
Pakiet nr …..
netto:...................................
(słownie:..................................................................................................................................
...............................................................................................zł.)
stawka VAT (%) ..............................
brutto (łącznie z podatkiem VAT)...................................................................................zł.)

(słownie:................................................................................................................................
...........................................................................................................................................zł.)

1
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia z
dnia 26.06.2018 r. i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
1. Oświadczamy że zamierzamy / nie zamierzamy*) powierzyć podwykonawcom
wykonanie części zamówienia tj. ......................................................................................
...........................................................................................................................................
2
Oświadczamy, że dołączony do ogłoszenia projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na wymienionych w projekcie warunkach i w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że akceptujemy zapłatę należnego wynagrodzenia przez
Zamawiającego, przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na dostarczone materiały zgodnie z informacją
producenta, na okres nie krótszy niż 1 rok od momentu dostarczenia materiałów
Zamawiającemu.
3 Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od dnia
upływu terminu składania ofert.
4 Oświadczamy, że
– do wykonania przedmiotu zamówienia użyjemy produktów posiadających świadectwa
dopuszczające do obrotu na terenie RP,
– przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm
– na każde żądanie Zamawiającego przedstawimy poświadczone za zgodność z
oryginałem kserokopie pozwoleń / świadectw / zgłoszeń w terminie do 3 dni od daty
wezwania.
5 Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
6 Do niniejszej oferty dołączamy dokumenty:
................................................................................................................................................
.................................................
Ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych stronach.
Warszawa, dnia
..............................................................................................
( podpis osoby uprawnionej do składania ofert )
*)

niepotrzebne skreślić

