
   Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nr sprawy ZP 32/2010
 DATA    ..................................

O F E R T A
(WZÓR)

na
„Dostawę sprzętu komputerowego na wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" 

(ZP 32/2010)

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................................

Adres  Wykonawcy

ul. ............................................................kod ......-............. miejscowość .................................................

województwo .......................................................... powiat ......................................................................

Nr telefonu........................................................................

Nr faksu............................................................................

E-mail:.......…......@.....................…....… http://.............…….....................
NUMER NIP ................................................................. NUMER REGON .............................................

Nr rachunku bankowego ..........................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym – znak ZP 32/2010 zamieszczonego 

na  stronach portalu  internetowego Biuletynu Zamówień Publicznych   Nr ….............,    na  stronie 

internetowej  www.zeromski-szpital.pl  oraz  tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, my niżej 

podpisani  po  zapoznaniu  się  z  materiałami  przetargowymi  na  „Dostawę  sprzętu 
komputerowego  na  wyposażenie  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego ”  (ZP 
32/2010)  oferujemy  wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

1.wartość netto ...........................................................................  

(słownie: ....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................),

2.wartość podatku VAT ...............................................       ( stawka........................ )%, 

(słownie: ....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................),

3. wartość brutto ...............................................................................  

(słownie: ...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................),

4. termin płatności    (min. 30 dni) .......................................................
5. termin gwarancji (min. 36 miesięcy) …........................................

 

http://www.zeromski-szpital.pl/


L
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Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Producent/ Typ 
/model

Ilość Cena 
jednostkowa

Stawka 
podatku 
VAT

Wartość 
netto
(kol 4 x 
kol.5)

Wartość 
podatku 
VAT
(kol.6 x 
kol.7)

Wartość 
brutto
(kol.7 + 
kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Stacja robocza 
(model wzorcowy – 
DellDesktop 
OptiPlex-380 
MiniTower lub 
równoważny)

5

2 Monitor (model 
wzorcowy -Dell E-
series E1919 lub 
równoważny)

5

3 Drukarka laserowa 
(model wzorcowy 
Drukarka laserowa 
Dell TM 2330d lub 
równoważny)

5

4 Stacja robocza 
(model wzorcowy 
HP500B(WU207EA) 
z dodatkami lub 
równoważny)

8

5 Klawiatura i mysz 
(model wzorcowy: 
Logitech USB lub 
równoważny)

8

6 Monitor (model 
wzorcowy NEC 
AccuSyne 
AS191WM 19” lub 
równoważny)

8

7 Drukarka (model 
wzorcowy: HP 
DeskJet 2055dn lub 
równoważny)

8

8 Czytnik kodów 
kreskowych (model 
wzorcowy: 
Metrologic MS 9520 
Voyager USB lub 
równoważny)

8

9 Listwa 
przeciwprzepięciowa 
(model wzorcowy: 
HSK ACAR P7 lub 
równoważny)

8

RAZEM

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą  przez okres  30  dni  od upływu terminu 

składania ofert.

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia 



umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 

Zamawiającego.

4. Oświadczamy, iż  wykonanie zadania nastąpi do dnia 6 grudnia 2010 r.

5. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas sprzęt komputerowy, będący przedmiotem zamówienia 

jest fabrycznie nowy i posiada oznakowanie certyfikatem zgodności CE. 

6. Oświadczamy, że w przypadku awarii przedmiotu zamówienia podejmiemy naprawę sprzętu w 
ciągu 24 h od chwili pisemnego (e-mail lub fax) zgłoszenia awarii, dokonamy jego naprawy w 
miejscu instalacji  sprzętu w ciągu 24 h od chwili reakcji  serwisu na awarię (rozumianego jako 
obecność serwisu u Zamawiającego po zgłoszeniu), na własny koszt, oraz w przypadku 
konieczności zabrania sprzętu do serwisu  zapewnimy, w ciągu 24 h od chwili reakcji serwisu na 
zgłoszenia awarii, sprzęt równoważny sprzętowi zastępowanemu, na własny koszt.

7.  Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców */ że 
powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej 
wykonania  ................................................./, * niepotrzebne skreślić.

8. Załącznikami do niniejszej  oferty są:   
Lp. dokumenty, oświadczenia i informacje: strona w ofercie
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                ...............................................................

Podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania Wykonawcy.


	   Załącznik Nr 1 do SIWZ
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