
                                                                                                                            Załącznik nr 1 
 

Nr postępowania : SP ZOZ.271.1.2018 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

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

Siedziba: .............................................… 
   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................      
Numer telefonu:  ……........................................   

Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 

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

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach  
Liszki 427 

32-060 Liszki  

NIP 944-222-69-87 

tel. (12) 280 62 83, fax. (12) 280 62 83 

e-mail: sgzoz@przychodnialiszki.pl 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy sprzętu medycznego dla 

potrzeb wyposażenia gabinetu stomatologicznego pn.: „ Dostawa autoklawu typu B”,  
uwzględniając zakres, warunki i wymagania podane przez Zamawiającego oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową : 

 

cena netto...................................................................…….......................................zł  
 

podatek VAT.........................................................……............................................zł 

 

cena brutto....................................................................……....................................zł 
 

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

 

 

Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 

Oświadczam, że: 



1.  Zobowiązuję się wykonać  przedmiot zamówienia w terminie do: ………………………. 

 

2.  Na dostarczony sprzęt udzielam/my ……………………  pełnych miesięcy gwarancji. 

3. Niniejsza oferta zachowuje swoją ważność przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

4. Oświadczam/my, że zapoznałem się warunkami zaproszenia do złożenia oferty i nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania zadania. 

 

6.Oświadczam/my, że postanowienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty jak również w 

projekcie umowy zostały przeze mnie/ przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu  i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
7.Oświadczam/my, iż nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie 

złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia. 

 

8. Oświadczam/my, że oferowany (szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do zaproszenia) przedmiot 

zamówienia spełnia wszystkie wymagania produktu bezpiecznego zgodnie z Ustawą o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003r. (Dz. U. 2016, poz. 2047 ze zm.) i 

oświadczam/my, że oferowany przez nas towar jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz 

nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, 

kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2018r., a także spełnia 

wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 

9.Oświadczam/my, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego zaproszeniu do składania ofert z dnia 24.08.2018r.  

10.Oświadczam/my,  że nasze przedsiębiorstwo jest:  

mikro przedsiębiorstwem 

małym przedsiębiorstwem 

średnim przedsiębiorstwem 

dużym przedsiębiorstwem 

(Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikro przedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów EUR) 

 

11. Oświadczam/my, że wypełniłem(am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

RODO oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu**. 

 



 

Inne informacje Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

……………………………..               ................................................................................. 
         miejscowość i data                                              /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej                                              

 

 

          do podpisywania oferty/ 

 

 

 

 

 

 
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


