
Załącznik nr 2 do SIWZ

na „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu 
endoskopowego oraz laparoskopowego na rzecz „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.”

FORMULARZ OFERTOWY

............................dnia…….....………
................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

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

19-300 Ełk

Oferta

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: na „Świadczenie usług w zakresie 
przeglądów  technicznych,  konserwacji  i  napraw  sprzętu  endoskopowego  oraz 
laparoskopowego na rzecz „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.” Znak: 2889/2019

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

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

/pełna nazwa firmy/imię i nazwisko wykonawcy/

posiadając/ego/a siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy

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

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

/ulica nr domu kod pocztowy miejscowość/

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

/województwo powiat/

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

/telefon /telefax/

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

Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: TAK     NIE   ( zaznaczyć   właściwe ) 
Internet: http:/ e-mail  .......................................................................................
nr identyfikacyjny NIP .................................., REGON ............................

Przedmiot  oferty:
Po  zapoznaniu  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia  oferuję  na „Świadczenie 
usług w zakresie przeglądów technicznych,  konserwacji  i  napraw sprzętu endoskopowego 
oraz laparoskopowego na rzecz „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.” Znak: 2889/2019 :



1. Cena : 

a) Pakiet I za cenę : 
➢ Netto …....................................................zł
➢ Brutto …...................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................)

b) Pakiet  II za cenę: 
➢ Netto …....................................................zł
➢ Brutto …...................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................)
 

2. Okres udzielonej gwarancji na naprawy (* niewłaściwe skreślić)
➢ 6 miesięczny okres gwarancji *
➢ 9 miesięczny okres gwarancji *
➢ 12 miesięczny okres gwarancji *

Uwaga ! :  
W przypadku nie zadeklarowania przez Wykonawcę okresu udzielonej gwarancji na naprawy 
w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje  12 miesięczny okres 
gwarancji na naprawy.

3. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (* niewłaściwe skreślić)
➢ do 24 godzin *
➢ do 48 godzin *

Uwaga ! :  
W  przypadku  nie  zadeklarowania  przez  Wykonawcę  czasu  reakcji  serwisu  za  
zgłoszenie  awarii  w formularzu  ofertowym,  Zamawiający  przyjmie,  iż  Wykonawca  
oferuje czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godzin.

1. Cena ofertowa zawiera  wszystkie składniki wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji 
zamówienia.

2. Po  zapoznaniu  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia  oraz  z  warunkami 
umownymi zawartymi w przekazanym projekcie umowy oraz w dokonanych w toku postę
powania zmianach oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez 
zastrzeżeń i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na tych warunkach.

3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą roz
poczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że po zapoznaniu się z projektem umowy zobowiązujemy się do podpisania 
umowy w takiej treści.

5. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamiesz
czone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.

6. Oświadczamy, pod rygorem odrzucenia naszej oferty,  że zaoferowana przez nas oferta, 
spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ, opisie przedmiotu zamó
wienia i projekcie umowy. 

7. Oświadczamy, że  wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio po
zyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postę
powaniu.

8. Wykonawca informuje, że: wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiają
cego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o któ
rym mowa w art. 91 ust. 3a Ustawy Pzp *



9. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 
na dzień składania oferty.

10. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w  Wykazie informacji stanowiących 
tajemnicę  przedsiębiorstwa  …………………………………………. nie  powinny  być 
udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Załączamy również 
pismo wykazujące i uzasadniające, iż zastrzeżone przez nas informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.

11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wy
znaczonym przez Zamawiającego.

12. Do niniejszej oferty dołączono, jako załączniki:

1) …...........................................................
2) …...........................................................
3) …...........................................................
4) …...........................................................

* należy  skreślić  jeżeli  wybór  oferty  BĘDZIE prowadzić  do powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego  
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art.  91 ust. 3a ustawy Pzp, oraz określić  
w punkcie 4* w odniesieniu do jakich towarów lub usług oraz ich wartość powodującą powstanie u Zamawiającego  
obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp tj. w przypadku wyboru oferty Wykonawcy 
dojdzie do konieczności doliczenia do ceny oferty wartości podatku od towarów i usług (VAT) do wartości netto oferty  
ze względu na:

1) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
2) mechanizm odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia z dnia 11 marca  

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Nr 2018, poz. 2174 z późn. zm ),
3) import  usług  lub  import  towarów,  z  którymi  wiąże  się  obowiązek  doliczenia  przez  zamawiającego  przy  

porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.”

…….……………….......………………………
           (miejscowość,  data, podpis)


