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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

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

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

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

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

.................................................. 
(Nazwa i adres wykonawcy , nr tel, e-mail, Regon, NIP) 
 
                                                                              Zamawiaj ący: 
                                                                              Samodzielny Publiczny Mi ejski  
                                                                              Zakład Opieki Zdrowotnej 
                                                                              ul. Floris 16 
                                                                              32-700 Bochnia 
 
 

OFERTA 
 

 W związku z ogłoszeniem zamieszczonym w BZP, na tablicy ogłoszeń            w 
SPMZOZ w Bochni oraz na stronie internetowej www.przychodnia-floris.pl niniejszym 
przystępujemy do przetargu nieograniczonego na: dostaw ę aparatu USG dla 
Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Bochni, 
oznaczenie sprawy:  08/ZP/SPMZOZ/2019. 
 

1. Oświadczamy, że znana jest nam specyfikacja istotnych warunków zamówienia               
    i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany    

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach tam określonych, w miejscu             
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodne wszystkimi wymogami 
zawartymi w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ za następującą cenę: 

 
Wartość netto: ……………........ zł.   (słownie:...........................................................) 

Stawka VAT: …..% 

Wartość brutto: ……………........ zł.   (słownie: ..........................................................) 

zgodnie z wypełnionym – załącznikiem  nr 7 do SIWZ – tabela parametrów 
wymaganych. 
5. Deklarowana suma otrzymanych punktów ……………… .                                         
Dotyczy kryterium oceny ofert: ,,Parametry punktowa ne.”  
 
6. Przy realizacji zamówienia posłużę się/nie posłużę się (niepotrzebne skreślić)* 
podwykonawcą przy realizacji następujących części zamówienia (podać rodzaj 
czynności powierzonych podwykonawcy oraz firmę (nazwę) podwykonawcy): 
………………………………………………………………………………………………… 
7. Oświadczamy, że Wykonawca jest/nie jest małym i średnim 
przedsiębiorcą(niepotrzebne skreślić)*.  
8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ..................................................... 
2) ...................................................... 
3) ...................................................... 
4) ...................................................... 
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5) ...................................................... 
6) ...................................................... 
7) ...................................................... 
8) ...................................................... 
9) ...................................................... 
 
 

9. Niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej    
    wynikającej z Ustawy Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. ( Dz. U. nr 88, poz.   
    553 ze zmianami). 
10. Osoba/osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie  
     zobowiązań umowy: 
1/ ............................................................ tel. ................................, e-mail .................... 
2/ .............................................................. tel. .............................., e-mail .................... 
                                                   
11, Osobą uprawnioną, posiadającą umocowanie prawne do podpisania umowy jest: 

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

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

 
 
 
 
 
 

                                  ..................................................................................................... 
                                            (podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


