Nr postępowania …14/2022

……………..…………………..
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.:

„Dostawa sprzętu medycznego I”

1

Nr postępowania …14/2022

Składamy niniejszą ofertę:
Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:
ul.: …………………………………………… nr budynku: …………………………………...
kod pocztowy: ………………………………. miejscowość: ………………………………….
Tel.: ………………………………………… Fax.: ………………...…………………………
e-mail: ……………………………………… województwo: …………………………………
NIP:

…………………………………….. REGON: …..…………………………………..

Numer właściwego rejestru lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: ……….
…………………………………………………………………………………………………...
I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu
ofertowym

DLA ZAŁĄCZNIKA NR 1 za:
Wartość ofertową brutto: ………….…… zł (słownie: ……………………………….),
W tym cena netto: ……………………….zł (słownie: ……………………………..),
Podatek VAT w wysokości ………..% tj. ………………………….. zł (słownie:
………….……………………………………………………………………………).

Okres gwarancji (min. 24 miesiące)
[należy wpisać jeden z okresów: 24 lub 36 lub 48 miesięcy]

……………….. miesiące

Termin dostawy/wykonania zamówienia
(należy wpisać ilość tygodni: max 12 tygodni)

II.

……………….. tygodni/e

Oświadczam, że:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu do Składania Ofert oraz ze Wzorem umowy
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
2. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. VII Zaproszeniu do
Składania Ofert oraz nie podlegamy wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
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4. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).
5. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi Zamawiający. Cena może
ulec zmianie podczas prowadzonych dodatkowych negocjacji.
6. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przewidujemy powierzyć częściowo
podwykonawcom w następującym zakresie:*)
……………………………………………………………………………………………………
*) niepotrzebne skreślić

III. Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy oraz do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy (imię, nazwisko, pełniona funkcja) zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej:
1) ………………………………………………………………………………………………...
2) ………………………………………………………………………………………………...
Pełnomocnik (w przypadku złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy):
1) ………………………………………………………………………………………………...
2) ………………………………………………………………………………………………...
IV.
Do kontaktów ze strony naszej Firmy upoważniamy:
....................................................................................................................................................
tel. .................................................., e:mail …………………………….....................................

Załączniki do niniejszej oferty:
……………………………………………..
……………………………………………..

……………………………….
(data)

…………………………………………………………...........
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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