
  Załącznik nr 1 do SIWZ 
Pieczęć Wykonawcy 

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………. 

NIP: ……………………………………………………………………… 

REGON: ……………………………………………………………….. 

Telefon: Fax: ……………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu ze strony  

Wykonawcy………………………………………………………. 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na zakup i dostawę aparatu 

usg. 

 
składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.  

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w SIWZ, zobowiązujemy się 

zrealizować w zakresie ustalonym w umowie, za cenę ofertową:  

Cena netto………………………………………… 

(słownie…………………………………………………………………………………………

……………) 

Podatek VAT…………………………………………………………. 

Cena brutto………………………………………………………………………………… 

(słownie…………………………………………………………………………………………

……………) 

 
I. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ, w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup i Dostawa usg”  

składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.  

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w SIWZ, zobowiązujemy się 

zrealizować w zakresie ustalonym w umowie, za cenę ofertową:  

Cena netto………………………………………… 

(słownie…………………………………………………………………………………………

……………) 

Podatek VAT…………………………………………………………. 

Cena brutto………………………………………………………………………………… 

(słownie…………………………………………………………………………………………

……………) 

II. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy (załącznik 6 do SIWZ,)  i w 

przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w 

miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.  

III. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.  

IV. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w 

umowie.  

V. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: 

……………………………………………. stanowią tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*.  

VI. Oświadczamy, że udzielamy min. 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt, licząc od 

daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.  



VII. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji producenta. W przypadku, gdy gwarancja 

producenta będzie krótsza niż 24 miesiące od daty protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, 

udzielamy gwarancji własnej lub prawnych następców uzupełniającej do 24 miesięcy. 

VIII. Oświadczamy iż czas reakcji na naprawę urządzenia będzie wynosił max 24 godziny.  

IX. Oświadczamy iż w  razie awarii dłuższej niż 5 dni  dostarczymy aparat zastępczy na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

X. Oświadczamy iż jeśli w okresie gwarancji urządzenie ulegnie awarii powodującej 

niezdolność jego używania więcej niż 4 razy zapewniamy wymianę urządzenia na nowe.   

XI. Następujące części niniejszego zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom 

(Wykonawca wypełnia tabelę – o ile dotyczy)*: 

Lp. 
Nazwa/opis części zamówienia, 

której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom 

  

  

  

  

 

XII. Wraz z ofertą składamy dokumenty wymienione w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, : 

 

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  

……………………………………………………………. 

XIII. Oferta została złożona na ………..stronach od……..do……… 

 

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

……………………………………………………  

 (miejscowość, data)                                              (pieczęć i podpis osób uprawnionych  do 

podejmowania zobowiązań)  

 

 

 

* uzupełnić jeżeli dotyczy 


