Załącznik nr 1
Do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”

nr sprawy SPZOZ.U.111/2020
………………………………..
pieczęć adresowa 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).
Nawiązując do ogłoszenia z dnia 13.02.2020r., na wykonanie zamówienia publicznego pn.:
„Dzierżawa automatycznego analizatora do badań parametrów fizykochemicznych
moczu i badań cytometrycznych osadu moczu wraz z dostawą materiałów”,
składamy niniejszą ofertę obejmującą realizację całości zamówienia publicznego na kwotę:
dzierżawa automatycznego analizatora do badań parametrów fizykochemicznych moczu
i badań cytometrycznych osadu moczu w okresie 24 miesięcy:
netto ..................... zł (słownie: ..................................................................................... zł)
VAT %.....................(słownie: .........................................................................................)
brutto (łącznie z podatkiem VAT) ................... zł
(słownie:......................................................................................................................... zł),
dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych i materiałów kontrolnych
do badań określonych na ilość 44 tysięcy badań parametrów fizykochemicznych moczu i
na ilość 44 tysięcy badań cytometrycznych osadu moczu:
netto ...................... zł (słownie: ............ zł), VAT %..... (słownie: ....................................)
brutto (łącznie z podatkiem VAT) ........ zł (słownie: ................................................ zł),
Łącznie na kwotę:
Netto ....................... (słownie: …... kwota VAT................... (słownie: ........................ ),
Brutto (łącznie z podatkiem VAT) ...................... (słownie: ..........................................
1. Uważamy się za związanych się niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na materiały będące przedmiotem zamówienia z
wyłączeniem materiału kontrolnego, na okres ważności podany na opakowaniu przez

producenta, ale nie krótszy niż 4 miesiące od momentu dostarczenia zamówienia
Zamawiającemu.
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji każdorazowej dostawy w terminie
……. dni roboczych od dnia przesłania fax-em bądź za pomocą poczty elektronicznej
zamówienia przez Zamawiającego Wykonawcy
4. Oświadczamy że zamierzamy / nie zamierzamy*) powierzyć podwykonawcom
wykonanie części zamówienia tj. ......................................................................................
5. Oświadczamy, że wzory umów zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że akceptujemy zapłatę należnego wynagrodzenia przez Zamawiającego,
przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia z dnia 13.02.2020 r. i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
8. Oświadczamy, iż oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie
prawo na podstawie których może być wprowadzony do stosowania w placówkach
ochrony zdrowia w RP.
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
Załącznikami do niniejszej oferty są:


ofertę składamy na …………..ponumerowanych stronach.

………………………………., …………………2020 r.
( miejscowość )
( data )
……………………………………………………..
podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz

