FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
Załącznik nr 1

Oferta
Ofertę w przetargu składa:
Nazwa wykonawcy (wykonawców) ......................................................................................
(adres)

Zamówienie w trybie przetargu nr I/1-2/2012 na dostawę:
1. Ultrasonografu z sondą kardiologiczną – 1 szt.;
2. Zestawu do prób wysiłkowych – 1 kop.

dla
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej S.C.
Maria Kaczmarek, Małgorzata Różycka-Grudniewicz w Kutnie,
99-300 Kutno, ul. Staszica 11, woj. łódzkie

zgodnie z warunkami określonymi w ofercie wraz z załącznikami to jest:
1) Upoważnienie
2) Formularz ofertowy
3) Parametry techniczne – warunki graniczne (1, 2)
4) Formularz cenowy (1, 2)
oferujemy realizację zamówienia:
1. za cenę ogółem:
Cena netto:.......................... PLN zł ............. gr. (słownie netto: ...................................
.................................. PLN złotych ................ groszy)
+ VAT ............. PLN zł ......... gr. (słownie: ......................................... PLN złotych
.................

groszy),

brutto: ..................................... PLN zł .......... gr. (słownie brutto:
..................................................... PLN złotych ........... groszy)
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2. w terminie wykonania zamówienia - ............................................................... dni
(maksymalnie do 28 dni od dnia zawarcia umowy).
3. Powyższa cena jest wartością brutto i zawiera wszystkie obciążenia wynikające z
kompleksowej dostawy z uwzględnieniem kosztów transportu, opakowania, czy z
czynnościami związanymi z przygotowaniem dostawy, opłat wynikającymi z polskiego
prawa celnego i podatkowego, tj. przewoźnym, załadunkiem i ubezpieczeniem
opłaconym do umówionego miejsca oraz instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem
personelu oraz usługi serwisowe w okresie gwarancji czy innych opłat.
4. Akceptujemy termin płatności do 30 dni od dnia dostawy aparatury, jej uruchomienia,
przeszkolenia personelu , podpisanym protokole odbioru, prawidłowym wystawieniu
faktury VAT i jej dostarczeniu do Zamawiającego.
5. Udzielamy gwarancji na oferowane urządzenia:
1) Ultrasonograf z sondą kardiologiczną - ……… miesięcy;
2) Zestaw do prób wysiłkowych - ……… miesięcy;

6. Usługi serwisowe w okresie gwarancji będą realizowane przez
........................................................*
7. Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne stawiane w
opisie przedmiotu zamówienia (z załącznikami), są kompletne, fabrycznie nowe i będą
gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
8. Oświadczamy ponadto, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich
parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo użytkowników oraz
zapewniają wymagany poziom świadczonych usług.
9. Urządzenia posiadają aktualne dokumenty, tj. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.
10. Oferowane urządzenia i oprogramowanie spełniają parametry techniczne określone w
załączniku - "Parametry techniczne - warunki graniczne" nr 4 - zawierające umowne
parametry zamawianego urządzenia.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od
terminu składania ofert.
12. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
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13. Oświadczamy, że zawarty w opisie przedmiotu zamówienia projekt umowy został przez
nas zaakceptowany.
14. Oświadczamy, iż dostawa będzie wykonywana zgodnie z warunkami zawartymi w
opisie przedmiotu zamówienia.
15. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do
niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwej
realizacji zamówienia.
16. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
17. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w niniejszym formularzu
są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
18. W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym
przez Zamawiającego.
19. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum
zarządzanego przez
…………………………………….................................................................................................
(nazwa lidera) *
20. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego
samego postępowania.
21. Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o
zamówienie.
22. Nazwisko i imię: …………………………………………………………………… Upoważniony do
podpisania niniejszej oferty w imieniu: ........................................................................
23. Oświadczamy, że wszystkie stronice naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są
ponumerowane i cała oferta składa się z ............ stronic kolejno ponumerowanych
od nr ............. do nr .............
24. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
od.............. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
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przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
zgodnie z pełnomocnictwem o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych)

........................................................
[podpis, pieczęć]
Data...................................................
.............................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

* podać nazwę
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