
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

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

/pieczęć Wykonawcy/ 

 

 

OFERTA 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.01/2010 na: ZAKUP I 

DOSTAWĘ APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”, działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa: ................................................................................................................................................................ 

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

Siedziba: ............................................................................................................................................................ 

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

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………..................................... 

Nr telefonu: ............................................................... Nr faksu: ............................................................... 

składamy niniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oświadczamy, że: 

 

1. wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy za cenę: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Ilość 

szt 

Cena jedn.  

w PLN 

Cena netto  

w PLN 

(4*5) 

VAT 

[%] 

Kwota 

VAT* 

w PLN 

(6*7) 

Cena brutto*  

w PLN 

(6+8) 

1 2 4 5 6  7 8  9  

 Ultrasonograf **       

 

* nie dotyczy Wykonawców, którzy mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

** podać nazwę producenta 

2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte. Akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ oraz 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wykonania zamówienia i wprowadzenia do 

umowy zapisów z załączonego do specyfikacji projektu umowy.; 

3. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Ww. 

termin związania ofertą może być przedłużany na zasadach i okolicznościach zgodnych z zapisami ustawy; 

4. niniejsza oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

5. niniejsza oferta wraz z załącznikami jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / zastrzegamy informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

zawarte na stronach ........ / w załącznikach ......…
1
 

6. akceptujemy formę i termin płatności: przelew w terminie 30 dni od daty otrzymania dostawy przez 

Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT; 

7. oświadczamy, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z 

                                            
1
  niepotrzebne skreślić 



którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, w naszej ofercie 

przekracza 50%;  

8. zamierzamy powierzyć podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….; 

9. załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) specyfikacja techniczna; 

b) dokumenty dopuszczające oferowane wyroby medyczne do obrotu i używania, tj.: zgłoszenie lub wpis 

do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych lub Produktów Biobójczych; 

c) deklaracja zgodności wystawiona przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzająca zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego 

znakiem CE; 

d) foldery lub inne opracowania zawierające skróconą charakterystykę techniczną oferowanego 

przedmiotu zamówienia zawierające wszystkie informacje niezbędne do potwierdzenia, że oferowany 

system spełnia wszystkie parametry techniczne określone w Załączniku Nr 5 w SIWZ. 

e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

g) aktualny odpis z właściwego rejestru 

h) aktualna informacja z KRK (art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy) 

i) aktualna informacja z KRK (art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy) 

j) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

k) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS/KRUS 

l) wykaz dostaw 

m) dokumenty potwierdzające, że wskazane dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje) 

n) pełnomocnictwo* 

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

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

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

 

 

 

 

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

miejscowość, data 

 

/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy/ 

(imię, nazwisko, podpis) 

 

 

 


