
Załącznik nr 1 do SIWZ nr SPZOZ/PN/23/2020 
............................... 
 pieczęć Wykonawcy    
      OFERTA (wzór) 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „kompleksowe zaopatrzenie SPZOZ 
w Sanoku w gazy medyczne i związaną z tym dzierżawą zbiorników na ciekły tlen medyczny oraz 
dzierżawą butli”,  
 
NETTO - .............................. PLN , BRUTTO - ............................. PLN, 

Słownie - wartość netto .................................................................................................................. 
Słownie - wartość brutto................................................................................................................. 
Ceny podane w pkt. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
 
Nr  rachunku Wykonawcy ..................................................................................................... 
 
2. Termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT 
      Okres niezmienności cen - przez okres obowiązywania umowy. 
Termin wykonania zamówienia wynosi: 36 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia – 
zawarcia umowy. 
Czas, w którym zobowiązujemy się dostarczyć zamówioną dostawę cząstkową towaru do loco –  
Tlenownia/Magazyn Apteki/Magazyn SPZOZ SANOK wynosi ...............dni (max. 3 dni). Jeżeli 
dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy dostawa nastąpi w 
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 
3.Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszej Specyfikacji i  
uzyskaliśmy  wszystkie informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty  i 
właściwego wykonania zamówienia, oraz z wzorem umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń . 
Wyrażamy gotowość zawarcia umowy, uwzględniającej warunki zamawiającego oraz warunki 
przedstawione w ofercie. w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
4.Oświadczamy że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku 
podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć. /jeżeli prowadzi należy przekreślić i złożyć odp. informację/ 
5. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od........ do .......... informację 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 
6.Oświadczamy, że oferowane  produkty (części) są kwalifikowane jako wyroby medyczne, 
zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 
679), zostały wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z art. 58 w/w Ustawy. 
/jeżeli nie są to należy przekreślić i złożyć odp. Informację na podstawie jakich przepisów wyroby zostały 
wprowadzone do obrotu i stosowania/ 
7.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 
8. Ofertę składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach. 
Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy 

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

 (wypełnić !!! W wypadku gdy Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa powinien w sposób nie budzący wątpliwości zaznaczyć to w 

niniejszym polu w razie braku wskazania, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia 

podwykonawcom) 

    

......................., dn. ..............................                                     ………………………………. 
   (podpis osoby – osób uprawnionych 

                                            do składania oświadczeń woli  wraz  
                                                      z pieczątką imienną) 

 


