
(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

                                                                                                                         

…..........................dnia............................

                        

     

Formularz  oferty

na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bloku operacyjnego

(zwanym dalej SZBO) oraz  Systemu Zarządzania Budynkiem (zwanym dalej BMS) w budynku

Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki  24 w Ełku 

II. Dane dotyczące Wykonawcy:
II
Pełna nazwa Wykonawcy: …………………................................................................................... 

Adres siedziby: .........................................................................................................................

NIP:………………………………………......................REGON…………………….............

Tel.................................................................Fax.....................................................................

Adres: e-mail:

………………………………………………………………………………………………………………..……….

III. Cena oferty:

cena  netto:  …..................................  +  VAT  =  cena  brutto:.......................................   (s łownie:
………………………………………………………………………………………….................................................)

III. Płatność 

Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto Wykonawcy w okresie  30 dni od daty otrzymania faktury
VAT przez Zamawiającego

IV. Podwykonawca:

Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:
1.Zakres wykonywanych prac: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
*)  w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca 
będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.  

V. Ponadto o  ś  wiadczam(y),   ż  e:



11. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi1 do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

2Nazwa towaru lub usługi lub roboty budowlanej , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do powstania obowiązku podatkowego: 
……………………...........................................................................
…………………………………………………………………….

32. Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: …………….................................
………………………………….............
4

5Niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt V oferty.
6Zapoznałem  się ze  wszystkimi  warunkami  określonymi  w  SIWZ  oraz  w  projekcie  umowy,  oraz  że
akceptuje je w całości. 
7Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert,

8W  przypadku  wyboru  oferty  jako  najkorzystniejszej  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym z projektem
zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez
niego wyznaczonym.
9Proszę o  zwrot  wadium  wniesionego  w  pieniądzu  na  rachunek  bankowy  nr
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………….

10Niniejsza  oferta  zawiera  na  stronach  nr  od  ____  do  ____  informacje  stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na
okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z
późn. zm.) w oparciu 
o następujące uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………………………………….....
……......................................................................................................................................

Oferta została złożona na ............ ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi załącznikami
wymaganymi przez Zamawiającego.                                

     

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy 

Imię i Nazwisko

Data Podpis1. 2. 

1


