Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
1. Informacje dotyczące Wykonawcy:
Zarejestrowana nazwa: …………………………………………………………..…………….………………………………………
Zarejestrowany adres: ….....................................................................................................................
Numer telefonu: ........................................
Numer faksu : ............................................
adres email: .....................................
NIP: . .........................................
REGON: .....................................
W przypadku zawarcia umowy:
Osobą (osobami) uprawnioną/ymi do podpisania umowy jest/są (proszę o podanie stanowiska):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Osoba(y), odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………
Tel.: ……………………………………………
Fax.: ..............................................
e-mail: ..................................................................................

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem:
wartość bez podatku VAT (netto): ............................... zł
(słownie: ............................................................................................................... zł netto) powiększona
o podatek VAT, którego stawka wynosi ...........% tj. wartość VAT
w wysokości...............................zł (słownie: ...............................................................zł);
to jest łącznie należność w wysokości (brutto) ..............................
zł (cena oferty)
(słownie:................................................................................................................zł brutto)
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz załącznikami do niej, a także projektem umowy i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Zobowiązujemy się do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w godzinach
urzędowania - z wniesieniem do miejsca wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego
- na własny koszt i ryzyko z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezpieczną i
bezusterkową dostawę.
5. Oświadczamy, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty potwierdzające spełnienie
wymagań dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia.
6. Zobowiązujemy się w przypadku dokonania wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach
i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że wszystkie oferowane elementy dostawy są zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ oraz
jego załącznikami.
8. Oświadczamy, że oferowany sprzęt posiada oznaczenie CE i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej,
o ile przy jej udziale prowadzono oceną zgodności wyrobu medycznego.
9. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po dostawie i zainstalowaniu będzie
gotowy do podjęcia pracy bez żadnych dodatkowych zakupów wyposażenia i osprzętu.
10. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest bez wad i nie stwarza ryzyka dla pacjentów, użytkowników
lub innych osób.
11. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu tj. m.in. karta gwarancyjna,
certyfikat jakości i bezpieczeństwa, instrukcja obsługi, parametry techniczne, instrukcja obsługi, instrukcja
użytkowania będą sporządzone w języku polskim.

12. Oświadczamy, że udzielamy na oferowany sprzęt (min. 24) …….. miesięcy gwarancji. W tym celu wraz z
protokołem odbioru zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny.
Niedostarczenie dokumentu nie uchybia możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu
gwarancji.
13. Oświadczamy, że w okresie gwarancji zapewniamy usługi serwisowe dotyczące przeglądu i konserwacji,
dojazdu serwisanta, przesyłki, pokrywając koszty z nim związane.
14. Zobowiązujemy się bezpłatnie przeszkolić pracowników Zamawiającego w obsłudze oferowanego
przedmiotu zamówienia.
15. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
16. Oferujemy termin płatności 30 dni dla raty I i następne kolejne 30 dni dla raty II.

……………………………..
Miejscowość ,data
.....................................................................
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela)

