
PAKIET – Nr 71 
Kardiomonitory Datex Ohmeda 

 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 71 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

….......... zł netto 

…......... zł brutto 

 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym  w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie 

za: 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu mTyp, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok prod. 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądó

w 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

1 
ChirU

raz 

Kardiomonitor 

 

Cariocap 5 
 

Datex-
Ohmeda 

FBUE00
170 

 

2001 '06.2019 1    

 

2 OAiIT 
Kardiomonitor 

 

Cariocap 5 
 

Datex-
Ohmeda 

FBUE00
064 

 

2001 

W ciągu 7 
dni od daty 
podpisania 

umowy, 
'07-08.2019 

2    

 

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  

 



2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …........ zł netto, 
                                                                                                                 ….........zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 71 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 3 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 3 ROBOCZOGODZIN 

…......... zł netto 

…......... zł brutto 

 

Powyższa cena ofertowa brutto 3 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 3 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów 
użytych do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 



5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 

  netto …........... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto ….......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykona 

 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 
 
 
 
 

 



PAKIET – Nr 72 
Kardiomonitor TK Medical 

 
 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 72 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…........... zł netto 

…............ zł brutto 

 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie 

za: 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 

Rok 
pro
duk
cji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

1. Pediat 
Kardiomonitor 

 
iM9 

 
TK Medical 

 
301378-6189 

 
2013 '05.2019 1    

 

2. Rehab2 
Kardiomonitor 

 
iM9 komplet 

 
TK Medical 

 

301512-
M13B007500

01 
 

2013 '10.2018 1    

 

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  

 



2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …...... zł netto, 
                                                                                                                  …..... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 72 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 2 ROBOCZOGODZIN 

…......... zł netto 

…......... zł brutto 

 

Powyższa cena ofertowa brutto 2 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów 
użytych do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 



5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
 

  netto …......... zł PLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 brutto …......... zł PLN w tym podatek VAT w wysokości 23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 



PAKIET – Nr 73 
Kardiomonitor GE Medical 

 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 73 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…........... zł netto 

…........... zł brutto 

 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym  w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie 

za: 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent Numer fabryczny Rok prod. 
Termin 

planowanego 
przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

1 SWybudz 
Kardiomonitor 

 

PROCARE B40 

 

GE Medical 

 

SJF 15371444 
WA 

 

2015 '09.2018 
'09.2019 

2    

 

2 SWybudz 
Kardiomonitor 

 

PROCARE B40 

 

GE Medical 

 

SJF 15371445 
WA 

 

2015 '09.2018 
'09.2019 

2    

 

3 SWybudz 
Kardiomonitor 

 

PROCARE B40 

 

GE Medical 

 

SJF 15371446 
WA 

 

2015 '09.2018 
'09.2019 

2    

 

4 SWybudz Kardiomonitor PROCARE B40 GE Medical 

SJF 15371447 
WA 

 

2015 '09.2018 
'09.2019 

2    

 



    
 

2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 3 roboczogodzin pracy serwisu:  …...... zł netto, 
                                                                                                                  …...... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 73 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 3 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 3 ROBOCZOGODZIN 

….......... zł netto 

…........... zł brutto 

 

Powyższa cena ofertowa brutto 3 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 3 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów 
użytych do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 



5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
 

  netto …........ zł PLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 brutto …......... zł w tym podatek VAT w wysokości 23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

PAKIET – Nr 74 
Pulsoksymetr 

 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 74 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…........... zł netto 

…............ zł brutto 

 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie 

za: 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent Numer fabryczny Rok prod 
Termin 

planowanego 
przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

1 
SOGink2 

 
Pulsoksymetr 

BCI330471200 

 

International 
USA 

 

270313103 

 
brak '01.2019 1    

 

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  

 



2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …......... zł netto, 
                                                                                                                   …....... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 74 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 1 ROBOCZOGODZIN 

…........... zł netto 

…............ zł brutto 

 

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów 
użytych do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 



5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
 

  netto …......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto …......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 PAKIET – Nr 75 
Pulsoksymetr Novametrix 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 75 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

….......... zł netto 

…............zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się 

wynagrodzenie za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 

1. 
Neo2 

 
Pulsoksymetr 

Oxypleth 
520A 

 

Novametrix 

 
77- 5336 

 
1995 

 
'01.2019 1    

 

 

2 
Płuc 

 
Pulsoksymetr 

Mars 2001 

 

Novametrix- 
USA 

 

144-06734 

 
2005 

'11.2018 
'11.2019 

2    
 

 

3 
Płuc 

 
Pulsoksymetr 

Oxypleth 520 

 

Novametrix- 
USA 

 

SN 775337 

 
1994 

'11.2018 
'11.2019 

2    
 

 
 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 

  
 

 2..      CENA OFERTOWA 1 roboczogodziny pracy serwisu: ….......... zł netto, 
                                                                                                     …......... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 75 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 3 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 



 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 3 ROBOCZOGODZIN 

 

…......... zł netto 

…......... zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto 3 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w  Polsce przepisami podatek 

VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 3 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów 
użytych do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto …........... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto ….......... zł 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

 

 PAKIET – Nr 76 
Pulsoksymetr Schiller 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 76 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…........... zł netto 

…............ zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się 

wynagrodzenie za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 
1. 

Neo2 

 
Pulsoksymetr 

Argus OXM-C 

 
Schiller 

 
HPA14A0165 

 
2014 '03.2019 1    

 

 
2 

Neo2 

 
Pulsoksymetr 

Argus OXM-C 

 
Schiller 

 
HPA14A0166 

 
2014 '03.2019 1    

 

 
 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 

  
 

 2..      CENA OFERTOWA 1 roboczogodziny pracy serwisu: ….......... zł netto, 
                                                                                                     …......... zł brutto.. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 76 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

 CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 1 ROBOCZOGODZIN 

 

….......... zł netto 

 



….......... zł brutto 

 Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów 
użytych do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto …............ zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto …........... zł  w tym podatek VAT w wysokości 23% 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 

 



 

 

 

 PAKIET – Nr 77 
Pulsoksymetr Edan 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 77 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…............. zł netto 

….............. zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się 

wynagrodzenie za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok prod. 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 

1 Wewn1 Pulsoksymetr 
H100B 

 
Edan 

113575- 
M14C001900

03 

 

2014 

 '05.2019 1    

 

 
 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 

  
 

 2..      CENA OFERTOWA 1 roboczogodziny pracy serwisu: …............ zł netto, 
                                                                                                     …........... zł brutto. 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 77 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 



 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 1 ROBOCZOGODZIN 

 

…............ zł netto 

…............. zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów 
użytych do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto …............. zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 brutto …............ zł w tym podatek VAT w wysokości 23 % 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 PAKIET – Nr 78 
Pulsoksymetr Covidien 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 78 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…............. zł netto 

…............. zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się 

wynagrodzenie za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 
1 

Wewn2 

 
Pulsoksymetr z 

czujnikiem Nellcor 

PM10N 

 
Covidien 

MBP1514118 

 2005 
'12.2018 
'12.2019 

2    
 

 
 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 

  
 

 2..      CENA OFERTOWA 1 roboczogodziny pracy serwisu: …............. zł netto, 
                                                                                                      …........... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 78 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 



 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 1 ROBOCZOGODZIN 

 

…............. zł netto 

….............. zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów 
użytych do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto ….......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto …......... zł  w tym podatek VAT w wysokości 23 % 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 PAKIET – Nr 79 
Pulsoksymetr Nellcor 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 79 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…............ zł netto 

…............. zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie 

za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok prod. 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 

1 SOR 
Pulsoksymetr 

ręczny 
Oxi Max N65 NELLCOR GO6832290 2006 

'12.2018 
'12.2019 

2    

 

 

2 SOR Pulsoksymetr Oxi Max N65 NELLCOR G 12804403 2012 
'12.2018 
'12.2019 

2    
 

 
 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 

  
 

 2..      CENA OFERTOWA 1 roboczogodziny pracy serwisu: …...... zł netto, 
                                                                                                      …...... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 79 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 2roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 



 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 2 ROBOCZOGODZIN 

 

…............. zł netto 

…........... zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto 2 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 
TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów 
użytych do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 

  netto ….......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto …......... zł w tym podatek VAT w wysokości 23 % 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

                                                

 

 

 

 

                                           ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 



 

 



 

PAKIET – Nr 80 
Ssaki elektryczne Atmos 

 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 80 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…........... zł netto 

…............ zł brutto 

 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie 

za: 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok prod 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

1. Wewn2 Ssak elektryczny ATMOLIT 26 ATMOS 20487728 2002 '06.2019 1    

 

2. 
Położ2 

 
Ssak elektryczny 

ATMOS C401 
 

ATMOS 
2102470018 

 
2004 '04.2019 1     

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  

 



2.  CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …........... zł netto, 
                                                                                                               …......... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 80 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO*2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 2 ROBOCZOGODZIN 

…........... zł netto 

…........... zł brutto 

 

Powyższa cena ofertowa brutto 2 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów 
użytych do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 

  netto ….......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto …......... zł PLN w tym podatek VAT w wysokości 23 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 



                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 

 

 PAKIET – Nr 81 
Ssaki elektryczne 

Cami Italia 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 81 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

….......... zł netto 

….......... zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie 

za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok prod. 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 

1. SOR 
Ssak 

akumulatorowy 

 

NEWASKIR 

 

AttoliniMario 
Włochy 

 

3133 

 
2006 

 
'12.2018 1    

 

 

2. 
 

Pediat 
Ssak elektryczny 

 
ASKIR C30 

 
CA-MI Italia 

 

2103-
704/SP/05/2

011 

 

2011 

 
'04.2019 1    

 

 
3. 
 

ZOL 
Ssak elektryczny 

 

New Askir C 
30 

 

CA-MI Italia 

 

1952-
501/SP/04/2

011 
2011 '06.2019 1    

 



 

 

4 ZOL 
Ssak elektryczny 

 

New Askir C 
30 

 

CA-MI Italia 

 

2100-
501/SP/04/2

011 

 

2011 '06.2019 1    

 

 

5 ZOL 
Ssak elektryczny 

 

New Askir C 
30 

 

CA-MI Italia 

 
1950 

 
2011 '06.2019 1    

 

 
 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 

  
 

 2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: ….......... zł netto, 
                                                                                                                 …......... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 81 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 4 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 4 ROBOCZOGODZIN 

 

….......... zł netto 

…........... zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto 4 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 4 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 
 



prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto ….......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 brutto …......... zł PLN w tym podatek VAT w wysokości 23 % 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

 PAKIET – Nr 82 
Ssaki elektryczne Cheiron 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 82 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…........ zł netto 

…........ zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie 

za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent Numer  fabryczny Rok prod. 
Termin 

planowanego 
przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 
1. .Wewn2 

Ssak elektryczny 

 
Victoria 

 
Cheiron 

V3537 

 
2009 

 
'06.2019 1 1    

 
 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 

  
 

 2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …........ zł netto, 
                                                                                                                  …....... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 82 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 1 ROBOCZOGODZIN 

….......... zł netto 

…..........zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
 



* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto ….......... zł PLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 brutto …......... zł w tym podatek VAT w wysokości 23 % 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

 PAKIET – Nr 83 
Ssaki elektryczne Medela 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 83 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

….......... zł netto 

…............ zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się 

wynagrodzenie za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok 

prod. 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądó

w 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 
1 OAiIT 

Ssak elektryczny 
jezdny 

Basic 30 

 
Medela 

1315871 

 
2010 

 
'06.2019 1    

 

 
2 OAiIT 

Ssak elektryczny 
jezdny 

Basic 30 

 
Medela 

1315875 

 
2010 

 
'06.2019 1    

 

 
3 OAiIT 

Ssak elektryczny 
jezdny 

Basic 30 

 
Medela 

1315870 

 
2010 

 
'06.2019 1    

 

 

4 SWybudz 
Ssak elektryczny 

jezdny 

 

Basic 

 
Medela 

1567992 

 
2015 

 

'09.2018 
'09.2019 

2    
 

 
 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 

  
 

 2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …....... zł netto, 
                                                                                                                 …....... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 83 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 4 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 



 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 4 ROBOCZOGODZIN 

…............ zł netto 

…............. zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto 4 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 

VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 4 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi 

w tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto …........... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 brutto ….......... zł w tym podatek VAT w wysokości 23 % 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

 PAKIET – Nr 84 
Ssaki elektryczne Medical 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 84 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…............ zł netto 

…............. zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się 

wynagrodzenie za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 
1. Pediat Ssak elektryczny 

Mewacs M-
20 

Medical 

 
1403371 

 
2003 

 
'05.2019 1     

 
 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 

  
 

 2.      CENA OFERTOWA 1 roboczogodziny pracy serwisu: …........... zł netto, 
                                                                                                    ….......... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 84 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 1 roboczogodzina pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 1 ROBOCZOGODZINA 

…............. zł netto 

…............. zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodzina pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 

VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzina pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

 



stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto …....... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto …...... zł w tym podatek VAT w wysokości 23 % 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

 PAKIET – Nr 85 
Ssaki elektryczne WAN 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 85 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

….......... zł netto 

….......... zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie 

za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 
1. Endo2 

Ssak elektryczny 
 

WAN - M2 
 

WAN 
 

230 
 

1992 
 

'02.2019 1     

  
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
   

 2..      CENA OFERTOWA 1 roboczogodziny pracy serwisu: …........ zł netto, 
                                                                                                      …...... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 85 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 1 ROBOCZOGODZIN 

 

…............ zł netto 

…............. zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto 2 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
 



* CENA OFERTOWA BRUTTO 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów 
użytych do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 

  netto …........ zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 brutto …........ zł w tym podatek VAT w wysokości 23 % 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

 PAKIET – Nr 86 
Ssaki elektryczne Weinmann 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 86 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…........ zł netto 

…......... zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie 

za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 

Rok 
pro
duk
cji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 

1. Neo2 
Ssak elektryczny 

transportowy 

 

Accuvac 
Basic 

 
Weinmann 

27604 

 
2010 

 
'01.2019 1    

 

 
 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 

  
 

 2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …......... zł netto, 
                                                                                                                 …......... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 86 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 2 ROBOCZOGODZIN 

 

….......... zł netto 

…........... zł brutto 

 



 Powyższa cena ofertowa brutto 2 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów 
użytych do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto ….......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto ….......... zł w tym podatek VAT w wysokości 23% 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

 PAKIET – Nr 87 
Ssak elektryczny Record 

 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 87 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

….......... zł netto 

…............ zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się 

wynagrodzenie za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent Numer fabryczny Rok prod 
Termin 

planowanego 
przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 

1. 
Blok1 

 
Ssak elektryczny 

 
RECORD 55 

 
brak 

443.0700.0 

 
2001 '03.2019 1    

 

 
 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 

  
 

 2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …........ zł netto, 
                                                                                                                  …....... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 87 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 2 ROBOCZOGODZIN 

…........... zł netto 

…........... zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto 2 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT,  



który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów 
użytych do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto …....... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto …...... zł w tym podatek VAT w wysokości 23 % 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

 PAKIET – Nr 88 
Ssak elektryczny Videomed 

 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 88 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

….......... zł netto 

…........... zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się 

wynagrodzenie za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 
1. 

SOGink2 

 
Ssak elektryczny 

 
DF760C 

 
VIDEOMED 

 
9038013 

 
2013 

 
'09.2018 
'09.2019 

2    
 

 
 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 

  
 

 2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …....... zł netto, 
                                                                                                                  …....... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 88 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 2 ROBOCZOGODZIN 

….......... zł netto 

…............ zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto 2 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT,  



który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto …......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto …........ zł w tym podatek VAT w wysokości 23 % 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

 PAKIET – Nr 89 
Inhalator Pari Work 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 89 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…........... zł netto 

…........... zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się 

wynagrodzenie za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent Numer  fabryczny Rok prod 
Termin 

planowanego 
przeglądu 

Ilość 
przeglądó

w 

Cena 
jednostkow

a 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 
1. ZOL 

 
Inhalator Pari Boy 37 

 
Pari Work 

 

AZU 139C98 
 

 

1998 
 

 
'07.2019 1    

 

 
 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 

  
 

 2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …........ zł netto, 
                                                                                                                  …....... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 89 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 1 roboczogodzina pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 1 ROBOCZOGODZINA 

                      …........ zł netto 

                      …........ zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodzina pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek  



VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzina pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi 

w tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów 
użytych do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto …........ zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto …....... zł w tym podatek VAT w wysokości 23 % 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

 PAKIET – Nr 90 
Rejestratory MEDEA 

 

 1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 90 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…......... zł netto 

….......... zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych 

wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się 

wynagrodzenie za: 

 

 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 

 

1. 
Kardio2 

 

Rejestrator 
holterowski EKG 
Silikon Beat 2000 

 

RCH - 3 

 
MEDEA 

 
441 

 

2004 

 
'03.2019 1    

 

 
2. 
 

Kardio2 

 

Rejestrator 
holterowski EKG 
Silikon Beat 2000 

 

RCH - 3 

 
MEDEA 

 
442 

 

2004 

 
'01.2019 1    

 

 
3. 
 

Kardio2 

 

Rejestrator 
holterowski EKG 
Silikon Beat 2000 

 

RCH - 3 

 
MEDEA 

 
0384  0/52 

 

2004 

 
'03.2019 1    

 

 
4 Kardio2 

Rejestrator 
holterowski EKG 
Silikon Beat 2000 

RCH - 3 
 

MEDEA 365 2004 '02.2019 1    
 

 
 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 

  
 



 2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …........ zł netto, 
                                                                                                                 …........ zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr  90 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 4 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 4 ROBOCZOGODZIN 

…....... zł netto 

…........ zł brutto 

 

 Powyższa cena ofertowa brutto 4 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 4 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego 

stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w 

tym w szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

 

 3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

 

 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

 

 licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi.  

 4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

 

 PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

…………… % 

 

 5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 

  netto …........... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto ….......... zł w tym podatek VAT w wysokości 23% 

 



*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 

 



 

 

PAKIET – Nr 91 
Rejestrator Sun Tech 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 91 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…........ zł netto 

 …......... zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym  w szczególności: 

koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych wymaganych przez 

producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. 
Wewn1 

 
Rejestrator ciśnienia 

 
Oscar 2 

 
Sun tech 

 
00078232 

 
2014 

 
'04.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  

2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …........ zł netto, 
                                                                                                                  …....... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr  91 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 1 ROBOCZOGODZIN 

 

…....... zł netto 

…......... zł brutto 



Powyższa cena ofertowa brutto 4 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 4 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi 

całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi. 

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto …........ zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto …....... zł 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 



 

PAKIET – Nr 92 
Bieżnia ITAM 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 92 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…....... zł netto 

…........ zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym  w szczególności: 

koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych wymaganych przez 

producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. 
Kardio2 

 
Cykloergometr 

 
ERM - 100 

 
ITAM 

 
117 

 

1995 

 
'01.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  

2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …........ zł netto, 
                                                                                                                  …....... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr  92 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 2 ROBOCZOGODZIN 

 

…....... zł netto 

…........ zł brutto 



Powyższa cena ofertowa brutto 2 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi 

całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi. 

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto …........ zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto …....... zł 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 



 

 

PAKIET – Nr 93 
Zestaw Track Master 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr  do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…......... zł netto 

….......... zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: 

koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych wymaganych przez 

producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. 
Kardio1 

 

Zestaw do prób 
wysiłkowych z 
wyposażeniem 

z bieżnią 
TRACKMASTER 

 

Cardin Perfect 
TMX 425 

 

WelchAllyn-
USA 

 

19199 
3433 

 
2005 '11.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  



2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …........ zł netto, 
                                                                                                                  …....... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr  93 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO *2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 2 ROBOCZOGODZIN 

 

….......... zł netto 

….......... zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 2 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi 

całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi. 

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
 netto …......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto ….......... zł 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 
 



  
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

PAKIET – Nr 94 
Rejestratory DM Software 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 94 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…......... zł netto 

…........... zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: 

koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych wymaganych przez 

producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok 

prod. 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 
Wewn1 

 

Rejestrator 
holterowski 

 

DMS - 300 - 
3A 

 

DM Software 

 
3A-8966 

 
2014 

 
'08.2019 1    

2 
Wewn1 

 

Rejestrator 
holterowski 

 

DMS - 300 - 
3A 

 

DM Software 

 
3A-8968 

 
2014 

 
'08.2019 1    

3 
Wewn1 

 

Rejestrator 
holterowski 

 

DMS - 300 - 
3A 

 

DM Software 

 
3A-8982 

 
2014 

 
'08.2019 1    

4 
Wewn1 

 

Rejestrator 
holterowski 

 

DMS - 300 - 
3A 

 

DM Software 

 
3A-8984 

 
2014 

 
'08.2019 1    

5 
Wewn1 

 

Rejestrator 
holterowski 

 

DMS - 300 - 
3A 

 

DM Software 

 
3A-8985 

 
2014 

 
'08.2019 1    

6 
Wewn1 

 

Rejestrator 
holterowski 

 

DMS - 300 - 
3A 

 

DM Software 

 
3A-8987 

 
2014 

 
'08.2019 1    



7 
Wewn1 

 

Rejestrator 
holterowski 

 

DMS - 300 - 
3A 

 

DM Software 

 
3A-8988 

 
2014 

 
'08.2019 1    

8 
Wewn1 

 

Komputer + 
monitor + 
drukarka 

  

1074137, 
UK5A140405, 

1700, 
VNF4M38980 

 

2014 
 

'08.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  

2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …........ zł netto, 
                                                                                                                 …........ zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 94 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 3 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 3 ROBOCZOGODZIN 

…........... zł netto 

…............ zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 3 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 3 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi 

całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi. 

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 



5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto ….......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto ............... zł 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

PAKIET – Nr 95 
Rejestratory Schiller 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 95 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…........... zł netto 

…............ zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: 

koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych wymaganych przez 

producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. 
Geriat3 

 

Rejestrator 
holterowski 

ciśnieniowy ABPM 
 

BR-102 plus 
 

Schiller 
 

293.02338 
 

2015 
 

'08.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  

2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …........ zł netto, 
                                                                                                                  …....... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 95 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO *1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 1 ROBOCZOGODZIN 

 

…........ zł netto 

…......... zł brutto 



Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi 

całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi. 

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
 netto …......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto …......... zł 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

  



 

PAKIET – Nr 96 
USG Agillent 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 96 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…........ zł netto 

…......... zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: 

koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych wymaganych przez 

producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. 
WewnE 

 

USG kardiologiczny 
Echokardiograf 

z głowicami 
 

M 241 OB 
Agillent USA 

 
US 99601315 

 
2001 

 
'08.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  

2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …........ zł netto, 
                                                                                                                  …....... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 96 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO *2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 2 ROBOCZOGODZIN 

 

…....... zł netto 

…........ zł brutto 



Powyższa cena ofertowa brutto 2 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 2 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi 

całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi. 

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
 netto ….......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto …......... zł 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 



 

PAKIET – Nr 97 
USG Care Fusion 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 97 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…...... zł netto 

…....... zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: 

koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych wymaganych przez 

producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. UDP 
USG Doppler z 

głowicami 
Sonara/Tek 

Care 
Fusion,Inc-

USA 
pvk 0457 2011 '01.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  

2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …........ zł netto, 
                                                                                                                  …....... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 97 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO *1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 1 ROBOCZOGODZIN 

 

…....... zł netto 

…........ zł brutto 



Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi 

całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi. 

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
 netto …......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto …......... zł 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 



 

PAKIET – Nr 98 
USG Echo Son 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 98 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…...... zł netto 

…....... zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: 

koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych wymaganych przez 

producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. PorGink2 USG z głowicami TS - 1000cxd ECHO-SON 981219 1998 '04.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  

2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …....... zł netto, 
                                                                                                                  …...... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 98 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO *1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 1 ROBOCZOGODZIN 

 

…....... zł netto 

…........ zł brutto 



Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi 

całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi. 

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
 netto …......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 brutto …........ zł 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

PAKIET – Nr 99 
USG Esaote 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 99 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…....... zł netto 

…........ zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: 

koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych wymaganych przez 

producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. Pediat USG   MYLAB60 ESAOTE 3708 0 '04.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  

2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …....... zł netto, 
                                                                                                                  …...... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 99 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO *1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 1 ROBOCZOGODZIN 

 

…...... zł netto 

…....... zł brutto 



Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi 

całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi. 

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
 netto …......... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 brutto …......... zł 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 



 

PAKIET – Nr 100 
USG Siemens 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 100 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

…...... zł netto 

…....... zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: 

koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części, akcesoriów i elementów zużywalnych wymaganych przez 

producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki, jak również kosztów wynikających z umowy. 

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: 

Lp. Kod PJS Nazwa sprzętu Typ, Model Producent 
Numer 

fabryczny 
Rok produkcji 

Termin 
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. USG2 
USG Acuson 

z wyposażeniem i 
głowicami 

CV 70 Siemens HAE0518 2005 '04.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  

2.      CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu: …........ zł netto, 
                                                                                                                  …....... zł brutto. 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 97 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO *1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 1 ROBOCZOGODZIN 

 

…....... zł netto 

…........ zł brutto 



Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi 23 %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi 

całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elementy kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w 

szczególności: koszty dojazdu do siedziby zamawiającego, jak również kosztów wynikających z umowy. 

3.      TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy: 

Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące): 

TERMIN GWARANCJI 

wykonanych naprawy 

 

…………… miesięcy 

licząc od momentu dokonania odbioru wykonanej usługi. 

4.      PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY doliczana do cen zakupu, dostarczonych części zamiennych i podzespołów: 

Określam wysokość marży, która zostanie doliczona do cen zakupu wykonawcy, dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów do 

prognozowanej naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego: 

PROCENTOWA WYSOKOŚĆ MARŻY DOLICZANA DO CEN 

ZAKUPU 

dostarczonych materiałów, części zamiennych i podzespołów użytych 
do prognozowanych napraw sprzętu 

 

…………… % 

5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
 netto …........... zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 brutto ….......... zł 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 


