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                                                                                                                                                               ___________ 
data 

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

Nazwa  i adres Wykonawcy  

(stempel firmowy)    

OFERTA  
DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH  

I. DANE WYKONAWCY 
      

1. Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Adres siedziby ……………………………………………………………………………………………………………….…………..…………….……… 
                                                                         (kod pocztowy, miejscowość, ulica, województwo) 

 

3. REGON …………………………………………………….………………… NIP …………………………………………………….……………………… 

 

4. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby) …………………………………..…………………....….…… 
    

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

5. Telefon ………………………………………………………………………………. Fax …………………………….……………………..…………….… 
 

    e-mail …………………………………………………………….………………… www……………………………………………..…………………….. 
 

II. PRZEDMIOT OFERTY 

1. Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego na Dostawę  odczynników do badań immunologicznych do 
analizatora immunologicznego  VIDAS PC będącego w użytkowaniu Zamawiającego wraz z materiałami 
kontrolnymi i eksploatacyjnymi  dla Samodzielnego   Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bochni ul. Floris 16    

2.  Oznaczenie sprawy:  13 /ZP/SPMZOZ/2016. 

3. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu oferty według zasad określonych w SIWZ. 
 

III. WARTOŚĆ OFERTY ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SIWZ WYNOSI:  
 

Wartość netto........................................PLN  

Wartość  VAT ……………………………… PLN 

Wartość brutto.......................................PLN  
 
 

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH W SIWZ I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 
1. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

2. Oświadczam/y, że zawarte w SIWZ istotne warunki do umowy ujęte w Załączniku Nr 5 do SIWZ  zostały przez 

nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy. 

3. Oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie będzie wykonywane sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od dnia 

podpisania umowy a dostawy cząstkowe będą w terminie …… dni od daty otrzymania zamówienia.                                                                                

4. Oświadczam/y, iż termin ważności każdej partii towaru będzie nie krótszy niż …….. miesięcy  od daty 

dostarczenia do Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy zostanie wybrana nasza oferta oświadczam/y, iż zapewnimy stałą łączność z Zamawiającym  

w kwestiach formalnych lub reklamacji pod numerem telefonu ………………..………….., fax ………………………..,  

6. Oświadczam/-y*, że parametry oferowanego asortymentu są zgodne z określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i są dostosowane do oznaczeń na Analizatorze VIDAS PC 

7. Oświadczam/-y*, że oferujemy przedmiot zamówienia posiadający wszelkie wymagane przez polskie prawo 

dokumenty, na podstawie których, może być dopuszczony do obrotu i używania w placówkach ochrony 

zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.04.2004 /Dz. 

U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm./ oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie /Deklarację 

Zgodności, Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych/. 

8. Oferujemy …….. dniowy termin płatności.  

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

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

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

          i terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego.  

11. W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w Umowie jako 
reprezentacja Wykonawcy (zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym∗/ wpisem w ewidencji 
gospodarczej/ udzielonym pełnomocnictwem∗) 

 

   Imię i nazwisko …………………………..……………………….. – stanowisko/funkcja* ………………………………………..…………. 

 
 

V. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 
 

TAK / NIE* 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarto w ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                         (tylko, jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony) 

 

 

Oferta z załącznikami zawiera łącznie ……… ponumerowanych stron. 

 
Oświadczamy  – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty 
dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 
 
*  niepotrzebne skreślić 
                                                                                                                     

 

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

                                                                                                                                                                                   /podpis Wykonawcy /  

                                                                                                                                          osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/ 

 

 


