
Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

      Nazwa …………………………………………………………………………………………

      Adres ………………………………………………………………………………………..

 Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

e-mail: .....................................................

faks: ……………………………………..  

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

      Nazwa …………………………………………………………………………………………

      Adres ………………………………………………………………………………………..

 Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

OFERTA

do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Korczaka 23

18-100 Łapy

Działając  w  imieniu  i  na  rzecz  w/w  Wykonawcy,  odpowiadając  na  ogłoszenie  -  o  przetargu
nieograniczonym  na  dostawę  sterylizatora parowego  ze  stacją  uzdatniania  wody wraz  z
montażem i uruchomieniem urządzenia oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego do SP
ZOZ w Łapach zgodnie  z wymaganiami  określonymi  w treści  SIWZ oraz jej  załącznikach (nr
sprawy ZP/8/2016/PN),  oferujemy sterylizator  parowy Marki:  …………………….…..  o  numerze
katalogowym:  …………………….  i  symbolu  ……………  nadanym  przez  jego  Producenta
(……………………………………………………………..)  wraz  jego  montażem  i  uruchomieniem
oraz  przeszkoleniem pracowników  Zamawiającego  o  parametrach  i  właściwościach  opisanych  w
Załączniku nr 1 do SIWZ w/w postępowania - Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych,
stanowiącym integralną część niniejszej oferty, za łączną cenę: 

………………………. zł …… gr. netto
Słownie: ………………………………………………………………………………………. zł … gr.

………………………. zł …… gr. brutto
Słownie: ………………………………………………………………………………………. zł … gr.

1. Oferowany  jako  przedmiot  zamówienia  w/w  sterylizator  parowy  jest  fabrycznie  nowy,
wyprodukowany  w  2016  roku,  wolny  od  wad  fizycznych  i  prawnych,  kompletny  i  po
zamontowaniu  i  zainstalowaniu  u  Zamawiającego,  będzie  gotowy  do  użytku  zgodnie  z  jego
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przeznaczeniem,  bez  konieczności  ponoszenia  przez  Zamawiającego  dodatkowych  nakładów
finansowych, organizacyjnych i technicznych.

2. Oferowany jako przedmiot zamówienia w/w sterylizator parowy jest dopuszczony do obrotu i
używania w jednostkach ochrony zdrowia na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem
Unii Europejskiej a także osiada aktualne polskie i obowiązujące w Unii Europejskiej certyfikaty /
świadectwa dopuszczenia do stosowania, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z od-
biorem przedmiotu umowy.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2016
r. na koszt i ryzyko Wykonawcy. W/w termin obejmuje kompletne wykonanie przedmiotu zamó-
wienia na który składają się dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenia dla personelu Zamawiają-
cego, zakończone podpisaniem protokołu odbioru.

4. Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w/w po-
stępowania przetargowego i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie ze
wzorem umowy  (Załącznik nr 5 do SIWZ).

5. Oferowany  przez  Wykonawcę  termin  płatności  wynosi  ...............*  /słownie:
……………………… dni ( min. 60 dni, jednak nie później niż do 31.12.2016 r. ) licząc od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu zamówienia. W przypadku, gdy reali-
zacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiające-
go, termin płatności liczony będzie od daty realizacji całości przedmiotu zamówienia przez Wyko-
nawcę.

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… ** /słownie: ………………………../ mie-
sięcy rękojmi /w rozumieniu art. 556 i nast. kodeksu cywilnego/ na cały przedmiot zamówienia,
bez jej ograniczenia lub wyłączenia z odwołaniem się do art. 558 § 1 k.c. 

7.  Część  przedmiotu  zamówienia  odnoszącą  się  do
………………………………… ............................................................. (wskazać jaką)***, powie-
rzona zostanie podwykonawcom. Lista podwykonawców stanowi załącznik do oferty Wykonawcy.

8. Wykonawca uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

9. W wypadku uznania złożonej przez Wykonawcę oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się
on do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem  i na warunkach wskazanych w Za-
łączniku nr 5 do SIWZ.

10. Oferta została złożona na ........... /słownie: …………………………/ zapisanych, podpisanych
i kolejno ponumerowanych stronach od nr  .................... do nr ...................

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................
2/ .................................................................................
3/ .................................................................................
4/ ……………………………………………………
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5/ ……………………………………………………
6/ ……………………………………………………
7/ ……………………………………………………
8/ ……………………………………………………

              

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

                     ( miejsce i data )                                                          ( pieczęć i podpis Wykonawcy )     

*       minimum 60 dni, jednak  nie później niż do 31.12.2016 roku
**     okres na jaki udzielana jest rękojmia winien zawierać się w przedziale od 24 (minimum) do 36 miesięcy.
 ***  w przypadku nie  powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „nie dotyczy”.
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