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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/53/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na  dostawę    produktów  leczniczych,  cz.  IV  -żywienie  pozajelitowe,  żywienie  dojelitowe,  płyny   
infuzyjne    dla    SPZOZ Sanok 

SPROSTOWANIE 

dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy 
(strona 16 z 26 – dot. nazwy i nr postępowania nazwy)

 

JEST

Załącznik nr 1 do SIWZ nr SPZOZ/PN/12/2013
...............................
 pieczęć Wykonawcy 

OFERTA (wzór)

Nawiązując  do  ogłoszonego  przetargu  nieograniczonego  na   dostawę  produktów 
leczniczych, cz. III -leki różne, płyny infuzyjne, kontrasty  dla SPZOZ w Sanoku, ul. 800-
lecia 26, nr postępowania SPZOZ/PN/12/2013
1.Oferujemy  wykonanie  dostawy  objętej  zamówieniem,  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę :
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zadanie  nr ....*
NETTO - .............................. PLN , BRUTTO - ............................. PLN, 

Słownie - wartość netto ..................................................................................................................

Słownie - wartość brutto.................................................................................................................

zgodnie z wypełnionym Formularzem przedmiotu zamówienia, cenowym – załącznik nr 2
 Ceny podane w pkt. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
*      należy wpisać nr zadania, na który wykonawca składa ofertę

UWAGA
Należy rozszerzyć punkt 1 niniejszego formularza w zakresie  druku dla  poszczególnych zadań,      w razie 
potrzeby.                                    

  

Oświadczamy,  że  dostawę,  stanowiącą  przedmiot  zamówienia  wykonywać  będziemy w okresie 
zgodnie ze SIWZ.

2. Termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT 
      Okres niezmienności cen - przez okres obowiązywania umowy. 

Termin wykonania zamówienia wynosi: 12 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia 
– zawarcia umowy. 
Czas, w którym zobowiązujemy się dostarczyć zamówioną dostawę cząstkową towaru do 
loco  –   Apteka  SPZOZ  SANOK  wynosi  ...............dni  (max.  2  dni).  a  w  przypadku 
zamówień na „CITO” w ciągu 24 godzin. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy 
lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym 
po wyznaczonym terminie.

      Miejscem realizacji dostaw jest Magazyn Apteki SPZOZ w Sanoku,  ul. 800-lecia 26. 
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  niniejsza  oferta  zawiera  na stronach  nr od........  do  ..........  informację 
stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 
konkurencji.

5.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert. 
6. Ofertę składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach. 

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

                                                                                                                                  do składania oświadczeń woli 

                                                                                                                                      wraz z pieczątką imienną) 
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MA BYĆ 
Załącznik nr 1 do SIWZ nr SPZOZ/PN/53/2013
...............................
 pieczęć Wykonawcy 

OFERTA (wzór)

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę  produktów leczniczych, cz. 
IV -żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe, płyny infuzyjne   dla SPZOZ w Sanoku, ul. 800-
lecia 26, nr postępowania SPZOZ/PN/53/2013

1.Oferujemy  wykonanie  dostawy  objętej  zamówieniem,  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę :

zadanie  nr ....*
NETTO - .............................. PLN , BRUTTO - ............................. PLN, 

Słownie - wartość netto ..................................................................................................................

Słownie - wartość brutto.................................................................................................................

zgodnie z wypełnionym Formularzem przedmiotu zamówienia, cenowym – załącznik nr 2
 Ceny podane w pkt. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
*      należy wpisać nr zadania, na który wykonawca składa ofertę

UWAGA
Należy rozszerzyć punkt 1 niniejszego formularza w zakresie  druku dla  poszczególnych zadań,      w razie 
potrzeby.                                    

  

Oświadczamy,  że  dostawę,  stanowiącą  przedmiot  zamówienia  wykonywać  będziemy w okresie 
zgodnie ze SIWZ.

3. Termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT 
      Okres niezmienności cen - przez okres obowiązywania umowy. 

Termin wykonania zamówienia wynosi: 12 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia 
– zawarcia umowy. 
Czas, w którym zobowiązujemy się dostarczyć zamówioną dostawę cząstkową towaru do 
loco  –   Apteka  SPZOZ  SANOK  wynosi  ...............dni  (max.  2  dni).  a  w  przypadku 
zamówień na „CITO” w ciągu 24 godzin. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy 
lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym 
po wyznaczonym terminie.

      Miejscem realizacji dostaw jest Magazyn Apteki SPZOZ w Sanoku,  ul. 800-lecia 26. 
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 . 
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Wyrażamy  gotowość  zawarcia  umowy,  uwzględniającej  warunki  zamawiającego  oraz 
warunki przedstawione w ofercie. w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4.  Oświadczamy,  że  niniejsza  oferta  zawiera  na stronach  nr od........  do  ..........  informację 
stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 
konkurencji.

5.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert. 
6. Ofertę składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach. 

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

                                                                                                                                  do składania oświadczeń woli 

        

                                                                                                                           

UWAGA!!!

Wobec udzielonego sprostowania,  nale  ż  y indywidualnie uwzgl  ę  dni  ć   zmiany w    w formularzu 
ofertowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem 
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