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Załącznik Nr 1   
do zaproszenia z dnia 21  – 04 – 2016r. 

 
………………………………………. 
       pieczątka firmowa 
 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-OFERTOWY 

 
 

Ja/My, niżej podpisany/-i*: 
 

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

działając w imieniu i na rzecz: 
  
............................................................................................................................................ 

( pełna nazwa Wykonawcy ) 
 

............................................................................................................................................ 
( adres siedziby wykonawcy ) 

 

Nr tel. ...........................; Nr faksu .............................; e-mail ............................................ 
 

REGON ..................................;  NIP ......................................... . 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 ( adres do korespondencji ) 

 

Nr tel. .............................; Nr faksu ................................; e-mail ................................... 
 

 
Nawiązując do zaproszenia  zło żenia oferty cenowej w post ępowaniu o udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertoweg o na realizowanie:  
 

Dostawę sprzętu okulistycznego  

 
dla  

Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w Bochni 

32 – 700 Bochnia, ul. Floris 16 

Oznaczenie sprawy:       07/ZO/2016 
 

składam/-y* niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 
 

Kwotę wynagrodzenia zł netto: ………………………… 
 

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

Kwota podatku VAT w zł : ………………….. 
 

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

Całkowitą kwotę wynagrodzenia zł brutto: …………..………… 
 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………). 
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L.p. Nazwa produktu Ilość 

Cena 
jednost. 

netto 
zł 

Wartość  
netto 

zł 

Podatek  
VAT 
zł 

Wartość brutto 
zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Kaseta szkieł okularowych      

2. Oprawki okularowe próbne      

3. Lampa szczelinowa      

4. Tonometr aplanacyjny      

5. 
Perymetr   komputerowy 
statyczny        

6. Autorefraktokeratometr      

7. 

Stolik z elektrycznie 
podnoszonym blatem na dwa 
urządzenia 

     

8. Rzutnik optotypów      

RAZEM  złotych X X    

 
 

1. Oświadczam/-my*,  że uzyskaliśmy konieczne informacje  do  przygotowania i złożenia oferty. 
 

2. Oświadczam/-my*, że zapoznaliśmy się  z  treścią Warunków postępowania oraz /akceptuję/-my*  projekt    

    umowy zawarty w Załączniku Nr 3 do zaproszenia z dnia 21-04-2016r. 

 

3. Oświadczam/-y*, że parametry oferowanych produktów  są zgodne z wymaganiami określonymi w   

    Załączniku Nr 2 do do zaproszenia z dnia 21-04-2016r.  – Wymagane parametry i właściwości techniczne 
 
 

4. Oferujemy ……. dniowy termin płatności po otrzymaniu faktury z dołączonym protokołem zdawczo-  
    odbiorczym 
 

5. Oferujemy, że przedmiot umowy zrealizujemy w terminie  ...... tygodni  licząc od dnia następnego     
    podpisania umowy.  
 
 

6. Zapewniamy dostępność części zamiennych  części zamiennych oraz dostępność serwisu pogwarancyjnego   
   przez okres ….. lat licząc od dnia podpiosania umowy 
 

7. Informuję/-my*, że nie zamierzam/zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy:           

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

     w zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję/-my* się do podpisania umowy w miejscu  

    i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

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

9. Oświadczam/-y*, że oferta zawiera/nie zawiera*  informacji  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w     

    rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Informacje  takie  zawarte  są  

    w  następujących dokumentach:  

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

 
 
 
 
……………………………………… 
           miejscowość i data                                                                                                                        
                                                                                               …………………………….. 
                                                                                                     podpis Wykonawcy 
 
 
 
 
Załącznikami do oferty są: 
 
Nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne 
Nr 3 -  zaparafowany projekt umowy 
Nr 4 – kserokopia wpisu do rejestru 
 
 


