
Miejscowość, data: ………………………………………..              Podpis osoby/ób  upoważnionych 
 

   Załącznik nr 1 

 

 

 

 

      

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW  SZEWNYCH 

dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach 
 

Nr Sprawy : WSZ.DAT.261/10/2016 

 

Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców  

Nazwa:      ............................................................................... 

Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu):  ……………………………. ......................................  

Województwo:      ………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej:    ................................................................................  

Numer telefonu:     ................................................................................  

Numer faksu:     …………………………. .........................................  

Osoba wyznaczona do kontaktów:    ............................................................................... 

Adres e – mail osoby wyznaczonej do kontaktów:   ...............................................................................  

Zobowiązanie Wykonawcy 

Oferujemy wykonanie zamówienia: Dostawa materiałów szewnych za cenę wskazaną w  arkuszu cenowym 

załączonym do niniejszej oferty ( załącznik nr 1siwz): 
 

*Część/Pakiet nr  ……………………… ……………………………………………*  
 

1. CENA OFERTOWA (brutto z podatkiem VAT)     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _   PLN  
 
słownie złotych: ........................................................................................................................ 
 
Cena ofertowa netto   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _   PLN 
 
słownie złotych: ........................................................................................................................ 
 
Podatek VAT  ...................................PLN 
 
 

 
Termin/czas  dostawy:  ……………….……... godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 
 
Termin płatności (nie mniej niż 30 dni):           ……………….……... dni. 

 
 
 
 
 

Nazwa 
 Wykonawcy/Wykonawców 



Miejscowość, data: ………………………………………..              Podpis osoby/ób  upoważnionych 
 

*należy wpisać każdą część/ pakiet z osobna, którego dotyczy oferta Wykonawcy  
 
 
 
O ś w i a d c z e n i e. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie zgodnie z terminem podanym w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia tj. 60 dni. 

4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały 

przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

 
a) …................................................................ 
b) …............................................................... 
c) …................................................................ 

 

6. Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium do niniejszego postępowania w formie: 

………………………………………, w wysokości:……………………………………..(łącznie) tj.: 

*Część/Pakiet nr ………........., wartość: ………………………………………………………….. 

 

*należy wpisać każdą część/ pakiet z osobna, którego dotyczy oferta Wykonawcy  
 

7. Nazwa banku i nr konta na które zostanie zwrócone wadium po zakończeniu postępowania przetargowego 

………………………………………………(jeśli dotyczy). 

8. Zobowiązujemy się do dostarczenia przed podpisaniem umowy zamawiającemu  umowy regulującej naszą 

współpracę ** 

** dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oferta wspólna) 
 
 
9. Zastrzeżenie Wykonawcy 

Oświadczamy, że oferta na stronach od ………………….. do………………… zawiera informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one   

ogólnie udostępnione przez Zamawiającego. Informacje te zostały zabezpieczone zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego opisanymi w siwz i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia. 

10. Załącznikami do oferty są: 

a) ………………………………………………….. 

b) …………………………………………………... 

c) …………………………………………………... 

 

 


