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Nr sprawy ZP  34/2012
      

 
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  realizację  przedmiotu  zamówienia  dotyczącego  dostawy   i   uruchomienia 
ECHOKARDIOGRAFU  Z  GŁOWICĄ  SEKTOROWĄ;   do  wyposażenia Szpitala 
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie,  w r a z  z e  s z k o l e n i e m  p e r s o n e l u 
zgodnie z zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:

a) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................... zł
    (słownie: .........................................................................................................................)
b) podatek VAT : ..........................%        
c) wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi :  ........................................ zł

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

2.Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli :
1. 2. 3 4 5 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Lp Nazwa przed-miotu 

zamówienia 
Nazwa 

handlowa 
przedmiotu 
zamówienia

Pełny
numer 
katalo-

gowy/sym
bol

Kraj 
produ-
centa i 
jego 

nazwa

Ilość Cena 
jednostko
wa netto 

w zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość 
netto w zł

Wartość 
podatku 
VAT 

Wartość 
brutto  w zł

Iloczyn 
kolumny 
6 i  7

Iloczyn 
kolumny
9 i 8

Suma kolumn 
9 i 10 

1 Echokardiograf 
z głowicą 
sektorową

1

Razem

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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3. Realizację przedmiotu zamówienia do Zamawiającego wraz z dostarczeniem faktury wykonamy  
w terminie nie dłuższym niż 23 listopada 2012 r.  

4.  Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze 
wzorem umowy) i nie wnosimy żadnych do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.

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

7. W okresie obowiązywania umowy ceny nie ulegną zmianie. 

8. Oświadczamy, że zaoferowane urządzenie jest kompletne i jego eksploatacja nie będzie wymagać  
dodatkowych zakupów.

9.Oświadczamy,  że  zaoferowany  przez  nas  przedmiot  zamówienia  jest  objęty  .........(  min.  24– 
miesięcznym ) okresem gwarancji obejmującym cały system ( aparat, głowice, printer ) od momentu  
uruchomienia.

10.  Oświadczamy,  że  zaoferowany  przez  nas  przedmiot  zamówienia  posiada  wymagane  prawem 
świadectwa, deklaracje i/lub inne dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania i spełnia normy,  
standardy techniczne obejmujące prawem zakres zamówienia.       

11. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

12.  Oświadczamy,  że  powierzymy  podwykonawcom  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w 
zakresie................... / że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców.*
* niepotrzebne skreślić

                         
                  

……………………………………………
……..…….

Podpis i pieczęć osoby/osób 
uprawnionej/uprawnionych do  

reprezentowania wykonawcy      
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