
Załącznik Nr 2 do SIWZ 
                                     

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

O F E R T A  (WZÓR)
na

 
Dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni

ZP 13/2016

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................................................................
Adres ul. ............................................................ kod ...........-............ miejscowość ..................................................
województwo....................................................................powiat ...............................................................................
Nr telefonu......................................... Nr faksu................................................. E-mail ….........................................
NUMER NIP .............................................................. NUMER REGON .................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej
Sterylizatorni  opublikowanego w BZP (Numer ogłoszenia: …..........), zamieszczonego na  stronie internetowej
www.zeromski-szpital.pl   oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Zamawiającego,  my  niżej  podpisani  po
zapoznaniu się z materiałami przetargowymi oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:

wartość netto  ..................................... (słownie: .......................................................)
wartość brutto  .....................................(słownie: .......................................................)

W  załączeniu  przedstawiamy  formularz  asortymentowo  –  cenowy  zgodny  z  załącznikiem  nr  1  do  SIWZ.
Dokument ten stanowi integralną część oferty i jego niezłożenie stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

1.   Oświadczamy,  że  termin  dostawy  będzie  wynosił  ….....................  dni  robocze/ych  od  daty  złożenia
zamówienia.

2. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
3. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 

w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury. 
5. Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym

w załączniku nr 1 do SIWZ.
6. Oświadczamy, że okres ważności przedmiotu zamówienia będzie wynosił min. 12 miesięcy od daty dostawy.
7. Oświadczamy,  że na każdym opakowaniu zawarta będzie informacja o produkcie w języku polskim oraz

informacja o okresie ważności przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczamy,  iż  osobą  odpowiedzialną   za  realizację  całości  przedmiotu  zamówienia

jest: ................................................................. tel.: ………..............……
9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców* / 

że powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej:
...........................................................................................................................................* 
* niepotrzebne skreślić

10. Elementami integralnymi oferty są:   

L.p. dokumenty, oświadczenia i informacje: strona w ofercie
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UWAGA!
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić punkt 1 pod rygorem odrzucenia oferty.

 
…...............................................................
           Podpisy osób uprawnionych 
       do reprezentowania Wykonawcy

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

