
Załącznik Nr 1 do SIWZ 
z dnia 29.10.2010 r. 

Nr sprawy ZP 36/2010
data ..................................

OFERTA
(WZÓR)

na
Zakup  sprzętu medycznego do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 

Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie  (ZP 36/2010)

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 zamieszczonego na stronach portalu internetowego 

Biuletynu  Zamówień  Publicznych  Numer  ogłoszenia:  358946  -  2010;  data  zamieszczenia: 

05.11.2010; na  stronie  internetowej   www.zeromski-szpital.pl  oraz  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie 

Zamawiającego, my niżej podpisani po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi na  „Zakup  sprzętu 

medycznego do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w  Szpitalu Specjalistycznym im. 

S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZP 36/2010)  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. okres gwarancji przedmiotu zamówienia ..................... (nie krótszy niż 2 lata od daty podpisania 
protokołu przekazania)

6. wymagania dotyczące serwisu:

- czas podjęcia naprawy przez serwis - .................( nie dłużej niż 48 godzin),

- czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, .....................( max do 48 godzin),

-  pogwarancyjne  bezpłatne  przeglądy  eksploatacyjne  ..................  -  (min.  2  -  w  okresie  1  roku)  po 

zakończeniu gwarancji - po przeglądzie wydanie świadectwa sprawności aparatu,

- dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu -.............   ( minimum 10 lat) ;

Lp Nazwa przedmiotu Ilość Wartość 
jednostkowa
zamówienia 

stawka 
podatku 
Vat

Wartość netto

(kol 4 x kol.3)

Wartość 
podatku Vat

(kol.5 x kol.6) 

Wartość brutto

(kol.6 + kol. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 kardiomonitor 
stanowiskowy

8 szt

2 centralka do 
czterech  sztuk 
kardiomonitorów 
stanowiskowych

1 szt

3 aparat do 
znieczulania

1 szt

4 defibrylator 2 szt

5 respirator 1 szt

6 analizator 
parametrów 
krytycznych

2 szt

RAZEM 
(poz. 1-6):

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 10 grudnia 2010 r.



5. Oświadczamy,  że zaoferowany przez nas sprzęt  medyczny,  będący przedmiotem zamówienia,  posiada 
aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania, oraz spełnia wymagania odpowiednich norm i  
specyfikacji technicznych, zgodne z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.  Oświadczamy,  ze  zapewnimy  szkolenia,  w  siedzibie  Zamawiającego,  pracownikom  medycznym 
bezpośredniego  użytkownika  (8  osób)  oraz  pracownikom  Aparatury  Medycznej  (2  osoby),  w  terminie 
uruchomienia sprzętu medycznego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa. 

7. Oświadczamy, że dokonaliśmy wpłaty wadium w  formie ............................. w wysokości:....................zł 
(słownie: ...........................................................................................................................................).
Wadium  w  formie  pieniężnej  powinno  zostać  zwrócone  na  rachunek 

bankowy: ....................................................................................................................................... .

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

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

Lp. dokumenty, oświadczenia i informacje: strona w ofercie

1
2
3
4
itp.

...............................................................
Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy


