
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjno - Prawny

os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. (012) 644-19-56, fax: (012) 644-47-56; e-mail: zpubl@interia.pl

________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 3 do ogłoszenia

Nr sprawy ZP 12/2009

Data ................................
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................
Adres Wykonawcy 
ul. ........................................................... kod ........ - ...............
miejscowość ......................................................
województwo.........................................  powiat.....................................................
Nr telefonu .........................................................
Nr  faksu .............................................................
NUMER NIP ...................................................... NUMER REGON ..........................................
Nr rachunku bankowego ..................................................................................

1.Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę : 
a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ......................................... zł
         (słownie: ........................................................................................................................)
 b) wartość podatku VAT : ..........................%        
 c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

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

Przy kalkulacji  ceny oferty  zostały uwzględnione  wszystkie  koszty poniesione  przez  Wykonawcę 
związane z realizacją przedmiotowego zamówienia tj.:
-koszty transportu,
-koszty ubezpieczenia towaru,
-koszty rozładunku towaru, 
-koszty należności celnych,
-podatek VAT,
-inne.

 2.Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Lp. Nazwa przed-

miotu zamó-
wienia 

Ilość Cena 
jednostkowa 

netto w zł

Stawka podatku 
VAT

Wartość netto w 
zł

Wartość 
podatku VAT 

Wartość brutto  w zł

Iloczyn kolumny 
3 i  4

Iloczyn 
kolumny
6 i 5

Suma kolumn 
6 i 7 

RAZEM

2. Dostawy przedmiotu zamówienia wykonamy w terminie 36 m-cy od daty zawarcia umowy.
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Znak ZP 12/2009
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________________________________________________________________________________________
3.  Termin  płatności  wynosi  :  …….  (nie  mniej  niż  30  dni)  od  dnia  otrzymania  faktury  i  po 
zrealizowaniu zamówienia.
4.  Okres  niezmienności  ceny  wynosi  ................  (nie  mniej  niż  12  miesięcy  od  daty  podpisania  
umowy).  Po  wyżej  zaoferowanym  okresie  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  cen 
jednostkowych netto w górę lub w dół, po upływie każdego roku wykonywania umowy, w oparciu o 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok 
poprzedzający, w którym następuje waloryzacja. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.

                                                                                                      .......................................................
                                     /podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy/
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