
Nr sprawy ZP 9/2013                                                                       Załącznik Nr 1 do SIWZ

OFERTA
(WZÓR)

na
„Modernizację rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją 3 szt. baterii kondensatorów  z 

dynamicznymi dławikami mająca na celu kompensację mocy biernej” 

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 9/2013 opublikowanego
w Biuletynie Zamówień Publicznych nr .............. z dnia ................... r.

na „ Modernizację rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją 3 szt. baterii kondensatorów  z  
dynamicznymi dławikami mająca na celu kompensację mocy biernej”

   oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:

1.wartość netto ..................................... (słownie:      … ...........................................................),

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

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

3. wartość brutto ....................................      (słownie:   ............................................................),

1. termin płatności pierwszej raty .................................. (min. 30 dni od podpisania protokołu 

odbioru)

2. okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, modernizacyjne, instalacyjne 

oraz na zamontowane urządzenia i osprzęty (min. 24) miesiące  ….....................................

3. okres gwarancji  baterii kondensatorów wraz z dynamicznymi dławikami (min. 60) 

miesięcy …........................................................

4. czas podjęcia naprawy (max 24 godziny) …..................................

5. czas naprawy gwarancyjnej, licząc od chwili zgłoszenia (max. 7 dni roboczych) …...........



6. przeglądy techniczne wraz z konserwacją (min. 2) …........... , min (1 raz )  ….....w roku, z 

wyjątkiem  baterii kondensatorów wraz z dynamicznymi dławikami (min. 5), min. (1 raz) 

…........................ w roku.

1.  Oświadczamy, ze 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.

5. Oświadczamy,  że  naprawa trwająca  powyżej  7  dni  przedłuża  okres  gwarancji  o  czas 
naprawy.  

6. Oświadczamy,  że przeszkolimy,  w siedzibie Zamawiającego, wszystkich pracowników 
Sekcji Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych Napraw Aparatury Medycznej (ok. 14 
osób)  w  terminie  uruchomienia  urządzeń,  zakończone  wydaniem  świadectwa 
uczestnictwa.

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:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

.............................................................................
Podpisy osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy.
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