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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
z dnia  19 grudnia 2012 r. 

                                  
Data ...................................

O F E R T A     (WZÓR)
na

 „Dostawę  implantów do zespoleń kostnych, systemów do rekonstrukcji więzadeł 
krzyżowych i łąkotek oraz systemów kotwiczących.”

(ZP 44/2012)

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

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

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

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

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

NUMER NIP ........................................................ NUMER REGON ..................................................

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

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym – znak ZP 44/2012 opublikowanego 

w BZP Numer ogłoszenia: 33276 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013 na „Dostawę  implantów 

do zespoleń kostnych,  systemów do rekonstrukcji  więzadeł  krzyżowych i  łąkotek oraz 

systemów  kotwiczących”  (ZP  44/2012)  oferujemy  wykonanie  następujących  części 

zamówienia za kwotę:

G R U P A  I :

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

2. wartość  podatku VAT ..................................  

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

4. termin płatności  .......................... (min.30 dni) 

G R U P A  I I :

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

2. wartość  podatku VAT ................................... 

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

4. termin płatności  .......................... (min.30 dni) 

G R U P A  I I I :

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

2. wartość  podatku VAT ................................... 

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

4. termin płatności  .......................... (min.30 dni) 

G R U P A  I V :

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

2. wartość  podatku VAT ..................................  

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

4. termin płatności  .......................... (min.30 dni) 

G R U P A  V :

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

2. wartość  podatku VAT ................................... 

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

4. termin płatności  .......................... (min.30 dni) 

G R U P A  V I :

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

2. wartość  podatku VAT ..................................  

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

4. termin płatności  .......................... (min.30 dni) 
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G R U P A  V I I :

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

2. wartość  podatku VAT ...................................  

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

4. termin płatności  .......................... (min.30 dni)       

       

Lp. nazwa pozycji zawartych w grupie I ilość rozmiarów (podać) 

1 Do kości udowej anatomiczne, metalowe

2 Do kości piszczelowej, metalowe

3 Do kości udowej, odkolanowe, tytanowe

4 Do kości udowej, krętarzowe („gamma”, PFN), 

5 Do kości ramiennej wprowadzane od końca bliższego lub dalszego, 
tytanowe

6 Gwoździe piszczelowe blokowane wielokierunkowo, rekonstrukcyjne 

7 Gwoździe udowe rekonstrukcyjne blokowane wielokierunkowo

8 Płytka prosta kompresyjna 3,5 z ograniczonym kontaktem + wkręty kostne 
(2 blokowane, 4 korowe)

9 Płytka prosta kompresyjna 4,5/5mm z ograniczonym kontaktem + wkręty 
kostne (2 blokowane, 4 korowe)

10 Płytka rekonstrukcyjna 3,5 + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe)

11 Płytka kształtowa blokowana do bliższego końca kości ramiennej + wkręty 
kostne (2 blokowane, 4 korowe)

12 Płyty kształtowe dłoniowe do złamań nasady dalszej kości promieniowej z 
możliwością blokowania śrub + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe).

13 Płytka kształtowa L, blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, 
zakładana od strony bocznej dla wkrętów 3,5 oraz płyty dla wkrętów 4,5 i 
5mm + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe). Wersja prawa/lewa

14 Płytka kształtowa L, blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, 
zakładana od strony bocznej dla wkrętów 3,5 oraz płyty dla wkrętów 4,5 i 
5mm + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe). Wersja prawa/lewa

15 Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, 
zakładana od strony przyśrodkowej + wkręty kostne (2 blokowane, 4 
korowe). Wersja prawa/lewa

16 Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, 
zakładana od strony przyśrodkowej + wkręty kostne (2 blokowane, 4 
korowe). Wersja prawa/lewa

17 Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, 
zakładana od strony przednio-bocznej + wkręty kostne (2 blokowane, 4 
korowe). Wersja prawa/lewa

18 Płytka kątowo blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej Pilon 
krzyżowa + wkręty kostne (2 blokowane, 4 korowe)

19 Płytka blokowana do kości piętowej + wkręty kostne (2 blokowane, 4 
korowe).  Wersja prawa/lewa

20 Śruby samokompresujące typu Herberta

21 Płytki do zespoleń kości śródręcza i śródstopia + wkręty kostne  (2 
blokowane, 4 korowe)
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5.  ilość szt. w każdym rozmiarze utrzymywana depozytowo (min 2 szt) 
- ( dla grup ..........................)

..........................................

6.   czas  uzupełnienia  depozytu  (max.  48  h)  -  liczone  od  chwili  telefonicznego  zgłoszenia  takiej 
potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie 
- ( dla grup .......................)

...........................................

7. czas naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu instrumentarium (max. 48 h od zgłoszenia ) 
- ( dla grup .......................)

........................................

8. minimalny okres ważności sterylności  oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie (min. 

2)  lata  od daty  dostawy - ( dla grup .......................)

..........................................

W załączeniu przedstawiamy wykaz oferowanych grup zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr  
5  i nr 6 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 
Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy. 

5.  Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia naszej firmy z niniejszego postępowania, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

6.  Oświadczamy,  że  przekażemy  Zamawiającemu  pełne  instrumentarium  dla  danego  typu 
oferowanych  wyrobów,  na  okres  zawarcia  umowy  (min.  po  1  komplecie  dla  każdej  grupy 
wyrobów),  wskazanego w pkt III.1 SIWZ oraz w  załączniku nr 5 i nr 6 do SIWZ. 

7.  Zobowiązujemy  się  przeprowadzić  specjalistyczne  przeszkolenie  personelu  Odbiorcy  w  zakresie 
implantacji dostarczanych wyrobów, (min. 4 osoby) .

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

dotyczącej ................................................./,że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez 
udziału podwykonawców/ * niepotrzebne skreślić.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a)
b)  
c)  
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