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Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY:
1.

Pełna nazwa :..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................
2.

Adres ......................................................................................................................................

województwo.......................................................................powiat.................................................
3.

Tel. / Fax: ...............................................................................................................................
Internet: http://........................................................................................................................
e-mail:......................................................................................................................................

4.

Regon .......................................................................................................................................

5.

NIP ...........................................................................................................................................

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ,,Umundurowania wraz z obuwiem dla członków zespołów ratownictwa medycznego
I. CENA
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za kwotę:

,,Umundurowania

wraz

z

obuwiem

dla

członków

zespołów

ratownictwa

medycznego

zgodnaz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2016, poz. 1843 z późn. zm.),
Wartość oferty brutto– wynosi .................................................................................................złotych
(słownie: .....................................................................................................................................................)
w tym ………………………………………………….……. % VAT
Wartość oferty netto– wynosi ........................................................................................................złotych
(słownie: .....................................................................................................................................................)
Lp.

1.
2.
3.
4.

Asortyment

Koszulka T- shirt
Spodnie letnie
Koszula - bluza letnia
Kurtka całosezonowa

5.

Bluza - podpinka do kurtki

6.

Kamizelka taktyczna

7.

Obuwie

Jednostka miary

Ilość sztuk

sztuka

147

sztuka

148

sztuka

52

sztuka

129

sztuka
sztuka
para

73
71
121

Wykonawca udziela ……………… miesięcznej gwarancji (minimum 12 miesięcy) na wykonaną odzież licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
Wykonawca udziela ……………… miesięcznej gwarancji (minimum 12 miesięcy) na wymagane obuwie licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
1.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do dnia ……………………………………….r.
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II.
1.
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OFEROWANE WARUNKI ROZLICZANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ZAZREALIZOWANE DOSTAWY
Termin zapłaty:
Płatność nastąpi w terminie ………………………..(min. dni) od daty wystawienia faktury końcowej Zamawiającemu.

III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy co do niej zastrzeżeń.

3.

Oświadczamy, że postanowienia zawarte w projekcie umowy zostały przez nas zaakceptowane. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się
do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji przetargowej oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w dokumentacji przetargowej.

5.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wyrażamy zgody na udostępnienie innym uczestnikom postępowania następujących
dokumentów, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa:
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………, którezałączamy do oferty
w osobnej wewnętrznej kopercie z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa”

6.
7.

Ofertę niniejsza składamy na ............................ kolejno ponumerowanych stronach.
Nr

konta

bankowego

(rachunku)

Wykonawcy,

na

które

ma

zostać

dokonana

zapłata

za

fakturę

oraznazwa

banku:………………………………………………………….......
8.

Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są
prawdziwe.

9.

Do niniejszej oferty dołączono, jako załączniki:
1) ) Załącznik Nr 1a - Formularz asortymentowo-cenowy
2) Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału postępowania
3) Załącznik Nr 3– Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

..............................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.................................., dnia : .............................

............................................................................
podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

