
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

                                                                                                                          
                                   

Załącznik Nr 2 do specyfikacji
z dnia. 28 listopada 2012r.

Nr sprawy ZP 39/2012
Data ................................

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................
Adres Wykonawcy 
ul. ........................................................... kod ........ - ...............miejscowość …......................................
województwo.........................................  powiat......................................................................................
Nr telefonu .........................................................Nr  faksu ......................................................................
NUMER NIP ......................................................NUMER REGON .......................................................
Nr rachunku bankowego ..........................................................................................................................
        
Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym  –  znak  ZP  39/2012  na  dostawę 
„Jednorazowego  i  wielorazowego  sprzętu  medycznego” (ZP  39/2012)  oferujemy  wykonanie 
następujących części

GRUPA 1
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................... zł
(słownie: .........................................................................................................................)
b) wartość podatku VAT : ..........................(Stawka %)        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

       słownie: .........................................................................................................................)
d) termin płatności................(min. 30 dni)

GRUPA 2
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi : ......................................... zł
(słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi : ........................................ zł
(słownie: .........................................................................................................................)
d) termin płatności................(min. 30 dni)

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl
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GRUPA 3
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi : ......................................... zł
(słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi : ........................................ zł
(słownie: .........................................................................................................................)
d) termin płatności................(min. 30 dni)

GRUPA 4
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi : ......................................... zł
(słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi : ........................................ zł
(słownie: .........................................................................................................................)
d) termin płatności................(min. 30 dni)

GRUPA 5
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi : ......................................... zł
(słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi : ........................................ zł
(słownie: .........................................................................................................................)
d) termin płatności................(min. 30 dni)

GRUPA 6
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi : ......................................... zł
(słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi : ........................................ zł
(słownie: .........................................................................................................................)
d) termin płatności................(min. 30 dni)

GRUPA 7
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi : ......................................... zł
(słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi : ........................................ zł
(słownie: .........................................................................................................................)
d) termin płatności................(min. 30 dni)

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl
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GRUPA 8
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi : ......................................... zł
(słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi : ........................................ zł
(słownie: .........................................................................................................................)
d) termin płatności................(min. 30 dni)

GRUPA 9
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi : ......................................... zł
(słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi : ........................................ zł
(słownie: .........................................................................................................................)
d) termin płatności................(min. 30 dni)

GRUPA 10
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi : ......................................... zł
(słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi : ........................................ zł
(słownie: .........................................................................................................................)
d) termin płatności................(min. 30 dni)

GRUPA 11
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi : ......................................... zł
(słownie: ........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi : ........................................ zł
(słownie: .........................................................................................................................)
d) termin płatności................(min. 30 dni)

W załączeniu przedstawiamy wykaz oferowanego sprzętu medycznego zgodnie z tabelą zamieszczoną 
w załączniku nr 1 do SIWZ.

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 wskazany w SIWZ.

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

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl
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Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że sprzęt medyczny posiadały będą okres przydatności do użycia nie krótszy

niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia.

5. Oświadczamy, że gwarantujemy niezmienność cen w okresie ..... (min. 12) miesięcy od dnia

podpisania umowy.

6. Oświadczamy, że termin płatności wynosi : ........... (podać w dniach, nie mniej niż 30 dni od dnia  

otrzymania faktury).

7. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części

dotyczącej ................................................./, że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez

udziału podwykonawców/ * niepotrzebne skreślić.

8. Oświadczamy, że zgodnie z pkt. IX specyfikacji dokonaliśmy wpłaty wadium

w formie ............................................................ w wysokości.......................... PLN

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

Wadium w formie pieniężnej powinno zostać zwrócone na rachunek

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

9.  Załącznikami do niniejszej oferty są:

a)

b)

c)

d)

……………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób 

uprawnionej/uprawnionych do  

reprezentowania wykonawcy      

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl


