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Znak sprawy 3/2020/PN                  Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

FORMULARZ OFERTY  

Dane Wykonawcy  
1. Nazwa firmy:  ____________________________________________________________ 
   
2. ulica, nr domu, nr lokalu: _____________________________ ,  _______ ,  ___________  

 

3.  kod, miejscowość, województwo:____________________________________________ 
 

4. REGON: _____________________      NIP:______________________ 
 

5.  e-mail:___________________________  
  
6.  telefon:______________________ faks:_______________________  

 

7. Informuję, że (zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
 jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem1 
 nie jestem małym ani średnim przedsiębiorstwem 

  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 

realizacji projektu: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia pomieszczeń w 

ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 Wzrost efektywności i dostępności oraz 

koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim 

poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach” w 

zakresie objętym SIWZ:  

1. SKŁADAM/SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach (należy zaznaczyć 

część, na którą składana jest oferta / części, na które składane są oferty):  
 

 Części nr 1  
OFERUJĘ/OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto w wysokości: 

……………….…………. zł; tj. za cenę brutto w wysokości: ……………….…………………. zł; (słownie 

brutto: ……………………………………….…………..…………………………………………………………………………..zł)  

 
OFERUJĘ/OFERUJEMY czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym 
(należy zaznaczyć właściwe): 

 do 72 h 
 do 48 h 
 do 24 h 

Jeżeli Wykonawca nie poda czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ofercie lub poda czas reakcji serwisu  
w niewłaściwy sposób, to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje czas reakcji serwisu do 72 godzin  
i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 

                                                      
1 Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 

milionów EUR , średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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OFERUJĘ/OFERUJEMY udzielenie gwarancji na okres (należy zaznaczyć właściwe): 
 12 miesięcy 
 24 miesięcy 
 36 miesięcy 

Jeżeli Wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres w niewłaściwy sposób, to Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca oferuje okres gwarancji równy 12 miesiącom i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 

 
 Części nr 2  

OFERUJĘ/OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto w wysokości: 

……………….…………. zł; tj. za cenę brutto w wysokości: ……………….…………………. zł; (słownie 

brutto: ……………………………………….…………..…………………………………………………………………………..zł)  

OFERUJĘ/OFERUJEMY czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym 
(należy zaznaczyć właściwe): 

 do 72 h 
 do 48 h 
 do 24 h 

Jeżeli Wykonawca nie poda czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ofercie lub poda czas reakcji serwisu  
w niewłaściwy sposób, to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje czas reakcji serwisu do 72 godzin  
i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 

OFERUJĘ/OFERUJEMY udzielenie gwarancji na okres(należy zaznaczyć właściwe): 
 12 miesięcy 
 24 miesięcy 
 36 miesięcy 

Jeżeli Wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres w niewłaściwy sposób, to Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca oferuje okres gwarancji równy 12 miesiącom i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 

 
 Części nr 3  

OFERUJĘ/OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto w wysokości: 

……………….…………. zł; tj. za cenę brutto w wysokości: ……………….…………………. zł; (słownie 

brutto: ……………………………………….…………..…………………………………………………………………………..zł)  

 
OFERUJĘ/OFERUJEMY czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym 
(należy zaznaczyć właściwe): 

 do 72 h 
 do 48 h 
 do 24 h 

Jeżeli Wykonawca nie poda czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ofercie lub poda czas reakcji serwisu  
w niewłaściwy sposób, to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje czas reakcji serwisu do 72 godzin  
i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 

OFERUJĘ/OFERUJEMY udzielenie gwarancji na okres(należy zaznaczyć właściwe): 
 12 miesięcy 
 24 miesięcy 
 36 miesięcy 

Jeżeli Wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres w niewłaściwy sposób, to Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca oferuje okres gwarancji równy 12 miesiącom i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 
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 Części nr 4  
OFERUJĘ/OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto w wysokości: 

……………….…………. zł; tj. za cenę brutto w wysokości: ……………….…………………. zł; (słownie 

brutto: ……………………………………….…………..…………………………………………………………………………..zł)  

OFERUJĘ/OFERUJEMY czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym 
(należy zaznaczyć właściwe): 

 do 72 h 
 do 48 h 
 do 24 h 

Jeżeli Wykonawca nie poda czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ofercie lub poda czas reakcj i serwisu  
w niewłaściwy sposób, to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje czas reakcji serwisu do 72 godzin  
i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 

OFERUJĘ/OFERUJEMY udzielenie gwarancji na okres(należy zaznaczyć właściwe): 
 12 miesięcy 
 24 miesięcy 
 36 miesięcy 

Jeżeli Wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres w niewłaściwy sposób, to Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca oferuje okres gwarancji równy 12 miesiącom i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 

 
 Części nr 5 

OFERUJĘ/OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto w wysokości: 

……………….…………. zł; tj. za cenę brutto w wysokości: ……………….…………………. zł; (słownie 

brutto: ……………………………………….…………..…………………………………………………………………………..zł)  

 
OFERUJĘ/OFERUJEMY czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym 
(należy zaznaczyć właściwe): 

 do 72 h 
 do 48 h 
 do 24 h 

Jeżeli Wykonawca nie poda czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ofercie lub poda czas reakcji serwisu  
w niewłaściwy sposób, to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje czas reakcji serwisu do 72 godzin  
i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 

OFERUJĘ/OFERUJEMY udzielenie gwarancji na okres(należy zaznaczyć właściwe): 
 12 miesięcy 
 24 miesięcy 
 36 miesięcy 

Jeżeli Wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres w niewłaściwy sposób, to Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca oferuje okres gwarancji równy 12 miesiącom i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 

 
2. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania.  

 
3. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 60 

dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.  
 

4. OFERUJĘ/OFERUJEMY parametry techniczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.  
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5. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym przypisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne  
i graniczne, koszt transportu, ubezpieczenia na czas transportu, oddania do użytku  
i uruchomienia przedmiotu oferty oraz koszty szkolenia personelu Zamawiającego. 

 

6. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że termin płatności faktury akceptuję/my – zapłata 
dokonana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem 
bankowym na rachunek Wykonawcy (wskazany na fakturze) w terminie 60 dni od daty 
doręczenia jej Zamawiającemu.  

 

7. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3. 

 

8. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że wadium o wartości .............................. wniosłem/ 
wnieśliśmy w dniu ................................................. w formie ............………………………........ 

 
9. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że numer konta bankowego, na które należy  

zwrócić wadium wpłacone w pieniądzu /jeżeli dotyczy/ to:  
……………………………............................................................ 

 

10. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że dokumenty ofertowe:  
• nie zawierają informacji, stanowiących tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

• zawierają informacje, stanowiące tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. Informacje te znajdują się na stronach od......do........  

 

11. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że oferta została złożona elektronicznie. 
Adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem 
to: ……………………………………….………….  

 

12. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że niniejszą ofertę składamy na ................. kolejno 
ponumerowanych stronach.  

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:  

 … 

… 

 

Miejscowość/data   Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy/Wykonawców 

                                                      
2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1) 
3 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). 

http://spzoz-parczew/SkrytkaESP

