
Załącznik nr 3 do SIWZ

                        WZÓR  OFERTY 

PRO – MEDICA  w Ełku Sp. z o.o.
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Baranki 24
19-300 Ełk

Dane Wykonawcy:

A. Pełna nazwa:  

B. Adres (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu):
 

C. REGON:                                NIP: 
D. Numer telefonu:
E. Numer faxu:
F. Internet: http:// 
G. e-mail:
H. Numer konta     bankowego
I.  Zarejestrowana/ wpisana w
J. Osoba do kontaktu

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego 

poniżej 200 000 euro na:

dostawę  świadczenie usług w zakresie  odbioru, 
transportu i utylizacji odpadów medycznych

z „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o.o. 

Znak sprawy:4400/2012
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pieczęć wykonawcy



1)  Przystępując  do  Postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  przedmiocie  określonym 

powyżej  oferujemy  realizację  zamówienia  zgodnie  z  zasadami  określonymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

Lp.
Nr 

Pakie
t

Wartość całkowita pakietu 
netto Stawka Vat Wartość Vat Wartość całkowita pakietu 

brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Wartości wyliczone zgodnie z tabelą załącznika – formularz cenowy

2)oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za  

związanych określonymi w niej zasadami postępowania,

3)oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia,

4)oświadczamy,  że  następującą  cześć  zamówienia  powierzymy 

podwykonawcom: ......................................................................................................................................

     5) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na podane konto bankowe*:

................................................................................................................................,

* dotyczy tych wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką

   6)oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  istotnymi  postanowieniami  umowy,  które  zostały  zawarte  w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7)załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia

8) Należy sporządzić  spis  treści  oferty.  Dokumenty składające się  na ofertę  (pkt.  V SIWZ)  mają  być 

ułożone w kolejności wymienionej w niniejszej specyfikacji przy czym wzór oferty na początku.

…...........dnia.........                                                                 …......................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna umocowanej  do 

dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
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