
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 207 000 euro na dostawę:

sprzętu jedrazowego użytku
Znak sprawy1326/2015

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.
Pakiet

nr
Wartość całkowita

pakietu netto
Stawka

VAT
Wartość

VAT
Wartość całkowita pakietu

brutto

1

2

3

1

pieczęć wykonawcy



4

5

6

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,  iż  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) Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 
poz. 331, z późn.zm.), *niepotrzebne skreślić.
Uwaga:
W celu prawidłowego złożenia informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej
zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 
zobowiązany jest wykreślić w pkt. 8 sformułowanie „należymy”
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, na mocy art. 26 ust. 2 d 
ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej; 
9.Termin płatności  …..................... dni

 

9) Ofertę składam/-y na ponumerowanych stronach, w kolejności:

                                                                                        Str.

1. Załącznik nr 3: Wzór oferty                              ..........

2. Załącznik nr 1: Formularz cenowy                    .........

3. Załącznik nr 4: Oświadczenie art. 22, art. 24               ..........

4. Załącznik nr 5: Oświadczenie art.22, art.24       .........
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5. Potwierdzenie wpłaty wadium dla poszczególnych nr pakietów       .........

6. Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu  oraz  niepodlegania  wykluczeniu  na
podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy  wymienione  w  Rozdziale  V  SIWZ
..........

7. Pozostałe dokumenty                                                  ..........

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

dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
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