
 
Załącznik nr 1 do siwz       
Znak Sprawy: ZP/220/14/16 
 
 

 
/pieczęć wykonawcy/ 

 
FORMULARZ OFERTY 

Nazwa Wykonawcy (Wykonawców)* 
 

……………………………………………………………………………..……… 

…………….…………………………………………………………….…..…….. 

…….……………………………..…………….………………………………....... 

 
Adres ul.  …………………..……kod ___-____ Miejscowość ……………..….. 
 
Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie 
jest: 
 
…………………………………..………………………..……………………….. 
 
telefon …………………….  
 
fax …………………. 
 
e-mail ………………. 
 

 
Niniejszym oferujemy wykonywanie usługi stałego nadzoru technicznego i 
utrzymywania w sprawności technicznej aparatury medycznej w okresie 
pogwarancyjnym na następujących warunkach: 
 
 

NUMER  
ZADANIA 

WARTO ŚĆ 
RYCZAŁTOWA 

NETTO 

WARTO ŚĆ 
RYCZAŁTOWA 

BRUTTO* 

Termin płatności 
(Nie krótszy niż 30 

dni oraz nie 
dłuższy niż 60 dni) 

1 …………………… …………………… …….. dni 

2 …………………… …………………… …….. dni 
 
W załączeniu znajduje się Formularz cen jednostkowych stanowiący Załącznik 
nr 5 do niniejszego Formularza oferty. 
 
Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się podpisać 
umowę, której wzór zawarty jest w Rozdziale 3 SIWZ. 



 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia do przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do niej żadnych 
zastrzeżeń. 

Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące 
przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego. 

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 
 
Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od 
upływu terminu składania ofert. 
 
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia realizować będziemy przez okres 48  
miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług. 
 
Oświadczamy, że zamówienie ………… zamierzamy / nie zamierzamy** powierzyć do wykonania 
przez podwykonawcę następującą część zamówienia  
 
………................................................................................................................................………. 
Niepotrzebne skreślić** 
 
 
Informacje zawarte na stronach ~ ............................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr . Nr 47 
z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.). 
Jednocześnie oświadczamy, że: 
1/ posiadamy świadomość, że w przypadku nie wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa nie będziemy wzywani do uzupełnienia dokumentów ani do złożenia 
dodatkowych wyjaśnień i zastrzeżone informacje zostaną odtajnione 
2/ nie będziemy występować w stosunku do Zamawiającego z żądnymi roszczeniami z tytułu 
odtajnienia dokumentów. 
~ podać oznaczenia stron lub wpisać „nie dotyczy” 
Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
 
………………………….. str….…                               ……………………….. str…. 

………………………….. str….…                               ……………………….. str…. 

………………………….. str….…                               ……………………….. str…. 

………………………….. str….…                               ……………………….. str…. 

………………………….. str….…                               ……………………….. str…. 

………………………….. str….…                               ……………………….. str…. 

………………………….. str….…                               ……………………….. str…. 

 
 
 

 
................................,___.___.2016r.             ...................................................................
          /podpis wykonawcy/ 
 


