Załącznik nr 1 do RZO/01/201… – Wzór Formularza Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczący oferty: …. o kodzie CPV:
………………………………..
1. ADRESAT OFERTY / ZAMAWIAJĄCY:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Lekarskie „Alfa” Spółka Jawna Ryszard Sędziak i
Wspólnicy, ul. Grażyny 9, 43-300 Bielsko-Biała

2. DOSTAWCA:
Nazwa:
Adres:
Nr telefonu:
NIP ………………………………. / REGON ………………………..

A. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW ZE STRONY DOSTAWCY:
Imię i nazwisko
Stanowisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail

B.

DEKLARACJA DOSTAWCY

Niniejszym oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu dostawy, deklarujemy że
oferowane przez nas urządzenie spełnia wymagania pkt II, 2. Zapytania ofertowego
Nr 0…/201…..
2) Dostawę oferujemy wykonać w terminie ………
3) Oświadczamy, że udzielamy 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot
zamówienia. W ramach realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji lub
rękojmi za wady będziemy świadczyć na rzecz Zamawiającego nieodpłatne usługi
serwisowe. Czas reakcji serwisu (w dni robocze: poniedziałek-piątek) określamy na
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481 godzin.
4) Oświadczamy, że jako oferent nie jesteśmy powiązani osobowo ani kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym a oferentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru dostawcy a dostawcą (oferentem), polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b)
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu
nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Przyjmujemy do wiadomości, że obowiązuje nas forma pisemna zawarcia umowy
na dostawę urządzenia będącego przedmiotem niniejszego postępowania o wybór
dostawcy.

C. CENA OFERTY:
… zł (słownie: …) netto
… zł (słownie: …) brutto

D. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEJ MASZYNY :

Integralną częścią niniejszej oferty są następujące dokumenty:
1) ……..

Podpis(y) czytelny wraz z pieczęcią firmową:
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Nie więcej niż 48 h.
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