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Część B (wypełnia Wykonawca)
oznaczenie sprawy 1014./SZSJU/21/C

FORMULARZ OFERTY
dla zamówień o wartości poniżej 130 000 PLN - określonych na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy
z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019r. poz. 2019 ze zm. 2020r.
poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320)- do niniejszego zamówienia ustawy nie stosuje się.

Kaniula donosowa dla dorosłych rozmiar L do aparatu AIRVO 2 – 40szt
(nazwa przedmiotu zamówienia - wypełnia Zamawiający przed przekazaniem
formularza dla Wykonawcy)

1. Nazwa i adres Wykonawcy:
Nazwa:…………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………......

Adres:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………....

NIP: ………………………………………………………………………………………….…….
REGON: ………………………………………………………………………………..…..…….
Telefon i fax.: …………………………………………………………….………………..…….
e-mail: ………………………………….………………………………………………………….
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: za szt
VAT%:

………………………………….[PLN]

……….

Cenę brutto za szt

………………………………….[PLN]

Wartość netto ………………………………PLN
Wartość brutto ……………………………..PLN
słownie wartość brutto:
………………………………………………………………...….……...
3. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie ………………...................................
4. Udzielamy/zapewniamy………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………….......…………………..
(w zależności od kryteriów określonych przez Zamawiającego w Formularzu oferty
w części A w pkt. 6)

5. Oświadczamy,

iż

uważamy

się

za

związanych

z

niniejszą

ofertą

przez okres 20 dni liczonych od dnia składania ofert.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia
oraz ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

7. Oświadczamy, że:
- prowadzimy

działalność

gospodarczą

w

zakresie

odpowiadającym

przedmiotowi zamówienia zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym*
lub wpisanej w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej*,
- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu

8. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
z uwzględnieniem

zaoferowanych

danych

ofertowych

w

miejscu

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
(w przypadku gdy Zamawiający zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowę w formie pisemnej
na wykonanie zamówienia)

9. Integralną częścią niniejszego Formularza oferty (części B) jest:
a) Załącznik szczegółowy

…………………..…. dnia ………………
……………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej)

……………………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

______________
(*) niepotrzebne skreślić

