Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
OFERTA

Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa:……………………………………………………
Siedziba:…………………………………………………
Adres poczty elektronicznej:..................................................
Strona internetowa:……………………………………………………………
Numer telefonu:…………………………………………………………………
Numer faksu:………………………………………………………………………
Numer REGON:…………………………………………………………………..
Numer NIP:…………………………………………………………………………

Dane dotyczące zamawiającego:
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie
Ul. Warszawska 104
98-400 Wieruszów

Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Świadczenie usług pralniczych dla
PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, nr sprawy PCM/1/2010, oferujemy
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
za cenę:
1. Dostawę przedmiotu zamówienia za następującą wartość:
a) Cena 1 kg czystej bielizny
- cena netto
…………………………….. zł
- podatek VAT…….% ……………………… zł
- cena brutto ……………………………. zł
Słownie:………………………………………………
b) Wartość miesięczna dla średnio 1400 kg czystej bielizny:
- wartość netto
…………………………….. zł
- podatek VAT…….% ……………………… zł
- wartość brutto ……………………………. zł
Słownie:………………………………………………
c) Wartość usługi stanowiącej przedmiot zamówienia średnio w okresie 24 miesięcy
wynosi ogółem:
- wartość netto
…………………………….. zł
- podatek VAT…….% ……………………… zł
- wartość brutto ……………………………. Zł
Słownie:………………………………………………

Wartość ta została określona w następujący sposób:
CENA 1 KG CZYSTEJ BIELIZNY X SREDNIO 1400 KG CZYSTEJ BIELIZNY X 24
MIESIĄCE

2. Oświadczamy, że oferta naszej Firmy jest zgodna z przedmiotem zamówienia
określonym w SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 8.
3. Gwarantujemy stałość ww. cen przez okres trwania umowy. Łączna zmiana cen w
okresie trwania umowy w stosunku do ceny pierwotnie ustalonej nie może
przekroczyć 20 % pierwotnie ustalonej wartości.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje okres: 24 miesiące od dnia
zawarcia umowy.
5. Wymagany termin płatności za wykonane usługi: 30 dni od daty dostarczenia faktury
VAT , wraz z potwierdzeniem dostarczonej, zważonej i przyjętej czystej bielizny.
Faktury zostaną wystawione w okresach miesięcznych za usługi wykonane w
poprzednim miesiącu.
6. Oświadczamy, że oferowane przez naszą firmę usługi są zgodne z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w SIWZ.
7. Oświadczamy, że oferowane przez naszą firmę usługi pralnicze spełniają wymogi
aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, uwzględniając specyfikę
działalności zakładów opieki zdrowotnej.
8. Oświadczamy, że posiadamy opracowane szczegółowe procedury przyjmowania,
transportu, prania i dezynfekcji bielizny, także czyszczenie i dezynfekcji całego
wyposażenia powierzchni pomieszczeń pralni i higieny pracowników. Jednocześnie
zobowiązujemy się do przedstawienia ww. procedur w każdym czasie na wezwanie
Zamawiającego.
9. Posiadamy system umożliwiający udokumentowanie procesów prania i dezynfekcji
jakiemu podlega dostarczona bielizna w formie ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Gwarantujemy dostawy stanowiące przedmiot zamówienia własnym transportem, na
własny koszt i ryzyko do Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital
Powiatowy w Wieruszowie.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
przygotowania oferty.
12. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych
uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z projektem
umowy.
13. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą na okres 30 dni od dnia,
w którym upływa ostateczny termin składania ofert.
14. Oświadczamy, ze osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń z
Zamawiającym jest:
…………………………………………………….. nr telefonu …………………………………….

15. W przypadku awarii w zakładzie pralniczym ciągłość świadczonych usług zapewni
( należy podać nazwę, adres, numer telefonu i załączyć stosowny dokument
potwierdzający ten fakt):
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
16. Integralną częścią oferty są:
1. Wszystkie załączniki do oferty wymagane w SIWZ jako niezbędne,
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….
17. Zastrzeżenie wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie
dostępne:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………
Miejscowość i data
Podpis/y uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

