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        Załącznik nr 1 

........................................................... 
     wykonawca  (pieczęć firmowa) 

tel./fax: .............................................. 

e-mail: ……………………………… 

 

                                                                           

                                                               Do: .................................................................. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                              

O F E R T A 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :  

 

ZAKUP ORAZ DOSTAWA NOWEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO 

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE 

 
 

1. Oferuję wykonanie  zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia za cenę: 

 
- brutto w kwocie …………….........… złotych, 

(słownie: ……................................................................................................................)  

w tym podatek VAT w wysokości …..…%; 

 

2.  Wykonawca udziela …….. miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot umowy
1
 

 

3. Przedmiot zamówienia jest zgodny z załączonymi parametrami technicznymi – 

stanowiącymi  załącznik nr 1A do formularza ofertowego – TAK/NIE* 
 

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie 14 dni od daty zawarcia 

umowy. 
 

5. Wykonawca oświadcza, że urządzenia są dopuszczone do obrotu i użytku na terenie RP, 

zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U z 2020r., 

poz. 186). 

 

6. Jednocześnie oświadczamy, że: 
a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje 

potrzebne do właściwego wykonania  zamówienia; 

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia; 

c) zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na warunkach w nim określonych w miejscu i  terminie wyznaczonym przez  zamawiającego; 

d) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy; 
e) przedmiot zamówienia wykonamy:  

                                                 
1
 Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny okres udzielonej gwarancji 36 

miesięcy, 
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         - bez udziału podwykonawców, 

      - przy udziale podwykonawców* o ile są znani na etapie składania oferty)  

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

.................................................................................................................................................... 
/należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Nazwy 

podwykonawców należy wymienić w części II.F pkt  2 oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ/  
 
 

7. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 

niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 

postępowania]
2
: 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

Od Do 

    

    

 

8. W załączeniu przedkładam następujące dokumenty stanowiące integralną część 

niniejszej oferty: 
1)  załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu – str. nr ...……….; 

2) załącznik nr 4 -  oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego - RODO  - str. nr ...........; 

3) załącznik nr 1A - zestawienie parametrów technicznych - str. nr ...........; 

4) inne ........................................................................................................................................ 

10. Oferta została złożona na .................. stronach (kartkach)* podpisanych i kolejno   

ponumerowanych od nr ............ do nr ....................... 

 

                                                              ................................................................................... 
                                                                                                  podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

............................................, dnia ............................... 
 

*) niepotrzebne skreślić 

                                                 
2
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 


