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PAKIET – Nr 101 
USG Mindray 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 101 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  %. 
* 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 SOR USG Mindray Z6 Mindray 
LW-

25000048 
2012 '02.2019 1    

2 Urolog USG z głowicami DP-9900 Mindray 
ME-89 
00286 

2008 '04.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 101 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 …. %. 
* 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 

  netto ……………….. zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

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

 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 102 
Pompa infuzyjna Kwapisz 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 102 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 …. %. 
* 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 Pediat 
Pompa infuzyjna 

dwustrzykawkowa 
DUET 20/50  KWAPISZ 13514 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 102 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 
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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  %. 
* 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  ……………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 103 
Pompy infuzyjne Medipan 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 103 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 ………%. 
* 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 ChirOg 
Pompa 

strzykawkowa 
SEP11S Medipan A/1732 1997 '01.2019 1    

2 
Wewn1 

 

Pompa infuzyjna- 
kroplówkowa 

 

604 Medipan '087 1995 '06.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 103 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 ……….. %. 
* 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 

  netto ……………….zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 104 
Pompy infuzyjne TERUMO 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 104 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  %. 
* 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 ChirOg Pompa infuzyjna 
TE-331 
NMMS 

TERUMO 2013-10039 2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 ChirUraz Pompa infuzyjna 
TE-331 
NMMS 

TERUMO 2013-01062 2013 '09.2019 1    

3 WewnE Pompa infuzyjna TE-SS700 TERUMO 1304010171 2013  

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

4 WewnE Pompa infuzyjna TE-SS700 TERUMO 1304010172 2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

5 WewnE Pompa infuzyjna TE-SS700 TERUMO 
1304010173 

 
2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
1    
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umowy 

6 SOGink2 Pompa infuzyjna TE-SS800 TERUMO 1301010498 2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 104 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 … %. 
* 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 105 
Pompy infuzyjne Medima 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 105 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 …..%. 
* 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 Neuro 
Pompa infuzyjna 

strzykawkowa 
S1 Medima 12089614 2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 Neuro 
Pompa infuzyjna 

strzykawkowa 
S1 Medima 12090914 2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

3 Neuro 
Pompa infuzyjna 

strzykawkowa 
S1 Medima 12090714 2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

4 Neuro 
Pompa infuzyjna 

strzykawkowa 
S1 Medima 12091014 2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
1    
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umowy 

5 Neuro 
Pompa infuzyjna 

strzykawkowa 
S1 Medima 12090214 2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

6 Neuro 
Pompa infuzyjna 

strzykawkowa 
S1 Medima 12091114 2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

7 Neuro 
Pompa infuzyjna 

strzykawkowa 
S1 Medima 12091314 2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

8 Neuro 
Pompa infuzyjna 

strzykawkowa 
S1 Medima 12090614 2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

9 Neuro 
Pompa infuzyjna 

strzykawkowa 
S1 Medima 12089714 2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

10 Neuro 
Pompa infuzyjna 

strzykawkowa 
S1 Medima 12090814 2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

11 SOR 
Pompa infuzyjna 

strzykawkowa 
S1 Medima 12089914 2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 105 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 6 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 6 ROBOCZOGODZIN 

……………………zł netto 

…………………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 6 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 



Załącznik nr 2 do Specyfikacji Świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym”  
– Część trzecia (Pakiety od nr 101- 230) 

14 

 

który na datę złożenia oferty wynosi  %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 6 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 106 
Pompy infuzyjne Plum 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 106 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 ….. %. 
* 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 OAiIT Pompa objętościowa PLUM 360 Hospira USA 21205438 2016 '05.2019 1    

2 OAiIT Pompa objętościowa PLUM 360 Hospira USA 21205439 2016 '05.2019 1    

3 OAiIT Pompa objętościowa PLUM 360 Hospira USA 21205441 2016 '05.2019 1    

4 OAiIT Pompa objętościowa PLUM 360 Hospira USA 21205442 2016 '05.2019 1    
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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 106 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 …. %. 
* 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 107 
Aparaty do hemofiltracji maszynowej 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 107 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 ………… %. 
* 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. OAiIT 
Aparat do 

hemodiafiltracji 
Prismaflex 

Gambro AB 
Szwecja 

PA7176 2010 
W ciągu 7 dni od 
daty podpisania 

umowy 
1    

2. OAiIT Aparat do hemodializy Prismaflex 
Gambro AB 

Szwecja 
2966 2007 '03.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 107 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 8 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 8 ROBOCZOGODZIN 

….……………. zł netto 

………………   zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 8 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ……….. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 8 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
 

 netto ……………..zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 108 
Respiratory Draeger 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 108 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  %. 
* 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 OAiIT 
Respirator 

wielofunkcyjny 
Evita XL Drager ARYA-0123 2007 '08.2019 1    

2 OAiIT 
Respirator 

wielofunkcyjny 
Evita XL Drager ARYA-0118 2007 '08.2019 1    

3 OAiIT 
Respirator 

wielofunkcyjny 
Evita XL Drager ARYA-0120 2007 '08.2019 1    

4 OAiIT 
Respirator 

wielofunkcyjny 
Evita XL Drager ARYA-0122 2007 '08.2019 1    

5 OAiIT 
Respirator 

wielofunkcyjny 
Evita XL Drager ARYM - 0205 2007 '08.2019 1    

6 SOR 
Respirator 

transportowy 
Oxylog 1000 Drager ARPL-0064 2001 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 108 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 12 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 12 ROBOCZOGODZIN 

………………zł netto 

……………..zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 12 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi  %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 12 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 109 
Aparaty do znieczulania Leon Plus 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 109 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  %. 
* 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 OAiIT 

Aparat do 
znieczulania 
ogólnego + 
monitor + 

Parownik Sieha 
Delta 8% Sero 

Leon Plus; 
F-CM1-05-GE 

Heinen+Loewen
stein; 

GE-Datex 
Ohmeda 

 

020010hu100
302609; 
6659372 

2010 
'05.2019 

 
1    

2 OAiIT 

Aparat do 
znieczulania 
ogólnego + 
monitor + 

Parownik Sieha 
Delta 8% Sero 

Leon Plus; 
F-CM1-05-GE 

Heinen+Loewen
stein; 

GE-Datex 
Ohmeda 

 

0200010hu10
0302611; 
6666364 

2010 
'05.2019 

 
1    

3 OAiIT 

Aparat do 
znieczulania 
ogólnego + 
monitor + 

Parownik Sieha 

Leon Plus; 
F-CM1-05-GE 

Heinen+Loewen
stein; 

GE-Datex 
Ohmeda 

 

0200010hu00
302600; 
6398881 

2010 
'05.2019 

 
1    
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Delta 8% Sero 

4 OAiIT 

Aparat do 
znieczulania 
ogólnego + 
monitor + 

Parownik Sieha 
Delta 8% Sero 

Leon Plus; 
F-CM1-05-GE 

Heinen+Loewen
stein; 

GE-Datex 
Ohmeda 

 

0200010hu10
0302598; 
6477505 

2010 
'05.2019 

 
1    

5 SOGink2 

Aparat do 
znieczulania 
ogólnego + 
monitor + 
Parownik 

Leon Plus; 
F-CM1-05-GE 

Heinen+Loewen
stein; 

GE-Datex 
Ohmeda 

 

0200010hul00
302612; 
6463717 

2010 
'05.2019 

 
1    

6 SOGink2 

Aparat do 
znieczulania 
ogólnego + 
monitor + 
Parownik 

Leon Plus; 
PVM-2703 

Heinen+Loewen
stein; 

Nihon Kohden 

0200010hul00
404873; 
0104746 

 

2013, 
2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 109 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 24 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 24 ROBOCZOGODZIN 

………………. zł netto 

………………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 24 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …….. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 24 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 
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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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 110 
Diatermia Bechtold 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 110 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 …..%. 
* 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 Dermat Diatermia ELTRON 80 Bechtold 4260103975 2011 '03.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
  



Załącznik nr 2 do Specyfikacji Świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym”  
– Część trzecia (Pakiety od nr 101- 230) 

28 

 

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 110 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 …….. %. 
* 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
 

 netto…………….. .zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 111 
Diatermie EMED 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 111 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 ……… %. 
* 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 Diatermia ES-300 EMED 30162 2000 '05.2019 1    

2 PChOg Diatermia ES-300 EMED 30135 2001 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

3 SOGink2 
Diatermia z 
wyposażeniem 

ES-300 EMED 301139 2011 '09.2019 1    

4 SOGink2 

Diatermia z 
modułem 
argonowym + 

ThermoStapler 

ES 351T EMED 361088 2008 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 111 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 8 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 8 ROBOCZOGODZIN 

………………… zł netto 

………………… zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 8 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ……. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 8 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 112 
Diatermie ERBE 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 112 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  %. 
* 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 
System 

elektrochirurgiczny 
VIO 300 D ERBE 11268145 2007 '09.2019 1    

2 Blok1 
System 

elektrochirurgiczny 
VIO 300 D ERBE 11268144 2007 '09.2019 1    

3 Urolog 
Diatermia 

chirurgiczna 
Autocon 350 Niemcy B 1517 2004 '01.2019 1    

4 Urolog 
Diatermia 

chirurgiczna 
operacyjna 

VIO 300S ERBE Niemcy 11303443 2009 '01.2019 1    

5 Urolog 
Zestaw TURIS z 

Diatermią 
chirurgiczną 

VIO 300D ERBE Niemcy 11309784 2009 '01.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 112 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 15 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 15 ROBOCZOGODZIN 

………………zł netto 

 ……………..zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 15 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 15 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 113 
Diatermie Valleylab 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 113 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 ………. %. 
* 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 Lancetron 
FORCE EZ-

8C 
VALLEYLAB-

Tyco 
6537B 2003 '09.2019 1    

2 Blok1 Lancetron FORCE EZ-8 
VALLEYLAB-

Tyco 
6821 B 2003 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

3 SOGink2 
Diatermia z 
wyposażeniem 

FORCE EZ VALLYLAB 6824 2003 '09.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 113 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 9 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 9 ROBOCZOGODZIN 

………………. zł netto 

………………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 9 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ……. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 9 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 … ………………………………………………………………………. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 114 
Kolumny chirurgiczne Kendroport 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 114 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 … %. 
* 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 
Kolumna 

anestezjologiczna 
Service Head Kendroport 1920130(5) 2007 '06.2019 1    

2 Blok1 
Kolumna 

anestezjologiczna 
Service Head Kendroport 1920130(6) 2007 '06.2019 1    

3 Blok1 
Kolumna 

anestezjologiczna 
Service Head Kendroport 1920130(4) 2007 '06.2019 1    

4 Blok1 
Kolumna 

anestezjologiczna 
Service Head Kendroport 1920130(3) 2007 '06.2019 1    

5 Blok1 
Kolumna 

chirurgiczna 
Service Head Kendroport 1920130(8) 2006 '06.2019 1    

6 Blok1 
Kolumna 

chirurgiczna 
Service Head Kendroport 1920130(7) 2006 '06.2019 1    

7 Blok1 
Kolumna 

chirurgiczna 
K60S Alfa 60/80 Kendroport 1383 2006 '06.2019 1    

8 Blok1 
Kolumna 

chirurgiczna 
K60S Alfa 60/80 Kendroport 1384 2007 '06.2019 1    
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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 114 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 24 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 24 ROBOCZOGODZIN 

…………….. zł netto 

……………… zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 24 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 24 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 
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                                                    ……………………………. 
Pieczęć wykonawcy 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

PAKIET – Nr 115 
Inkubator ATOM 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 115 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  %. 
* 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 Neo2 
Inkubator 

stacjon.zamknięty 
ATOM V-

85MC 
ATOM 7100302 1997 '02.2019 1    

2 Neo2 

Ruchome stanowisko 
do nieinwazyjnego 

wspomagania 
oddychania - 
noworodka (Inkubator 
ATOM 
z aparatem Infant Flow 
SiPAP) 

 ATOM 
1990197 

BAN01751 
2010 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 115 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 8 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 8 ROBOCZOGODZIN 

………………. zł netto 

………………  zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 8 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ….. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 8 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 ………………………………………………………….... 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 116 
Inkubator Fisher & Paykel 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 116 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 ….. %. 
* 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 Neo2 

Inkubator 
otwarty/stanowisko do 

resuscytacji noworod. + 
Resuscytator dla 
noworodków  Neopuff 

IW931 
RD 900 

Fisher&Paykel 51130001312 2006 '04.2019 1    

2 Neo2 
Resuscytator dla 

noworodków  Neopuff 
RD 900 Fisher&Paykel 

060323000747 
 

2006 '04.2019 1    

3 Pediat 
Inkubator otwarty-

stanowisko do resuscytacji 
IW933 Fisher&Paykel 131022000997 2013 '05.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 116 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 9 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 9 ROBOCZOGODZIN 

…………… zł netto 

……………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 9 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ….. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 9 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 117 
Inkubator transportowy 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 117 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 …. %. 
* 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 Neo2 
Inkubator 

transportowy + 
TSE TI 401 TSE 

11FY 95007 
G02 

2010 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 Neo2 
Respirator 

transportowy 
F 120 Mobile Stephan S0341000733 2010      

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 117 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 6 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 6 ROBOCZOGODZIN 

……………….. zł netto 

………………   zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 6 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 6 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 118 
Inkubator S & W 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 118 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 ………. %. 
* 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 Neo2 

Inkubator - 
stanowisko do 
resuscytacji-

Resuscytaire + 
Kardiomonitor 

Diascope 
Traveller 

RW 82 - 1C 
4053 

Nieznany 
S&W 

UC 00654 
12015 107 

1998 '03.2019 1    

2 Neo2 Kompresor eVent DK50D Ekom    '03.2019 1    

 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 
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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 118 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 …. %. 
* 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 119 
Stanowisko + Inkubator Drager 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 119 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 ……… %. 
* 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 Neo2 
Inkubator 
zamknięty 

C2000 Drager NM30165 2014 '03.2019 1    

2 Neo2 
Stanowisko do 

resuscytacji 
noworodków 

Resuscitaire Drager NM01780 2014 '03.2019 1    

 

RAZEM 
Wartość netto i brutto 
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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 119 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 … %. 
* 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 tym podatek VAT …  % w wysokości …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 120 
Stacje cyfrowe 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 120 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 …….. %. 
* 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 RTG1 
System radiografii 

cyfrowej FCR 
Capsula XL II 

FCR Capsula 
XL II 

Fuji 16260084 2011 '06.2019 1    

2 PChUr 
System radiografii 

cyfrowej IR-CR 
346 FCR XG1 

XG1 Fuji 
56332687B/47 

/221251 
 '06.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 120 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 8 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 8 ROBOCZOGODZIN 

……………… zł netto 

………………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 8 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi … %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 8 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 121 
RTG Shimadzu 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 121 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 ….. %. 
* 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 RTG1 
RTG UD 150 L - 

30 FX 2-
stanowiskowy 

UD 150L-
30FX 

Shimadzu Japan 0162R37101 2005 '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 121 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 6 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 6 ROBOCZOGODZIN 

………………… zł netto 

  ………………….. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 6 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …. %. 
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* CENA OFERTOWA BRUTTO 6 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 122 
RTG 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 122 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 ………. %. 
* 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 OAiIT 
RTG jezdny z 

torem TV 
Mobilett Plus Siemens 3102 SP5 2002 '10.2019 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 122 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 6 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 6 ROBOCZOGODZIN 

……………….. zł netto 

…………………zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 6 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ….. %. 
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* CENA OFERTOWA BRUTTO 6 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 123 
RTG Control X Med 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 123 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 ……….. %. 
* 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 PChUraz 
Aparat RTG  

Radiographic 
System 

Perform X Control X Med A53TC1287 2015 '09.2019 1    

2 ZakłRTG 
Aparat RTG kostno-
płucny Radiographic 

System 
Perform X Control X Med A53TC1283 2015 '09.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 123 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 8 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 8 ROBOCZOGODZIN 

………….... zł netto 

……………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 8 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 8 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 124 
RTG Ziehm 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 124 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 … %. 
* 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 
Aparat RTG 

Ziehm 8000 z 
ramieniem C 

Ziehm 8000 Ziehm 82241 2017 '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 124 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 



Załącznik nr 2 do Specyfikacji Świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym”  
– Część trzecia (Pakiety od nr 101- 230) 

60 

 

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 125 
Systemy do fototerapii 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 125 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 ………. %. 
* 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 Pdermat 
System  do 

naświetlań skóry 
TP - 4 UVA Cosmedico 3040152,7 2000 '06.2019 1    

2 Pdermat 
System do 
Fototerapii 

Waldmanna 
UV 800 K Waldmann 80573 1998 '06.2019 1    

3 Pdermat 
System do 
Fototerapii 

Waldmanna 
UV 7001 K Waldmann 71891 1998 '06.2019 1    

4 Pdermat 
System do 
Fototerapii 

Waldmanna 
SkinTest Waldmann 9711716 1998 '06.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 125 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 6 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 6 ROBOCZOGODZIN 

……………….zł netto 

………………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 6 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 6 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 126 
Lampy zabiegowe BakMed 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 126 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 …. %. 
* 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 PChUr 
Lampa 

zabiegowa 
PH-121.2 BakMed 130101 2013 '04.2019 1    

2 PChOg 
Lampa 

zabiegowa 
PH-121.2 BakMed-Łódź 120048 2012 '04.2019 1    

3 PChOg 
Lampa 

zabiegowa 
PH-121.2 BakMed-Łódź 130105 2013 '04.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 126 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 ……. %. 
* 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 tym podatek VAT …  % w wysokości …………………………….. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 127 
Lampy zabiegowa Luxo 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 127 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 …. %. 
* 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 Puro 
Lampa  

zabiegowa 
halogenowa 

LUXO br br 1999 '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 127 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 ROBOCZOGODZINY 
………………. zł netto 
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………………. 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 ….%. 
* 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 …………………………….. 

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 128 
Lampy operacyjne Dr Mach 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 128 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 …. %. 
* 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 SCC2 

Lampa 
bezcieniowa 

operacyjna 9-
ogniskowa Dr 

Mach 

500/380D/HF Dr Mach 
01/0181,01/03

74 
2002 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 Blok1 
Lampa 

operacyjna 
podwójna 

M5 F/M3 F Dr Mach 
05/0172:05/07

25 
2005 '03.2019 1    

3 Blok1 
Lampa 

operacyjna 
podwójna 

M5 F/M3 F Dr Mach 
05/0173:05/07

27 
2005 '03.2019 1    

4 Blok1 
Lampa 

operacyjna 
podwójna 

M5 F/M3 F Dr Mach 
05/0174:05/07

28 
2005 '03.2019 1    

5 Blok1 
Lampa 

operacyjna 
podwójna 

M5 F/M3 F Dr Mach 
05/0175; 
05/0724 

2005 '03.2019 1    
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6 SOGink2 

Lampa 
bezcieniowa 5- 

ogniskowa 
3000F/H 

MACH 500F Dr Mach '02.2027 2002 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 128 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 18 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 18 ROBOCZOGODZIN 

……………….. zł netto 

……………….. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 18 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 18 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 129 
Stół operacyjny RTG 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 129 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 ………..%. 
* 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 Urolog 
Stół przezierny 

RTG 
OT3-3H BMA - Egipt br 2009 '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 129 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, 
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który na datę złożenia oferty wynosi ……….. %. 
* 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 tym podatek VAT…  %  w wysokości …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 130 
Stoły zabiegowe Famed 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 130 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 …….. %. 
* 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 
Stół operacyjny 

zabiegowy 
SZ.01.1 Famed-Żywiec 1200/00252 2001 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 SOR 
Stół operacyjny 

zabiegowy 
SZ.01.1 Famed-Żywiec 1200/00251 2001 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

3 Endos1 
Stół operacyjny 

prosty zabiegowy 
SZ.02.0 Famed-Żywiec 32 2001 '09.2019 1    

4 Endos1 
Stół operacyjny 

prosty zabiegowy 
SZ.02.0 Famed-Żywiec 33 2001 '09.2019 1    

5 SOGink2 Stół operacyjny SJ- 21 Famed-Żywiec 1920 1997 '09.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 130 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 8 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 8 ROBOCZOGODZIN 

 ……………….zł netto 

 ……………….zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 8 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …………%. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 8 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 131 
Pompy infuzyjne Fresenius 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 131 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 ……… %. 
* 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 ZOL Pompa Infuzyjna 
InjectomatAgil

ia 
Z018093 

Fresenius 22328498 2014 '06.2020 - - - - 

2 ZOL Pompa Infuzyjna 
InjectomatAgil

ia 
Z018093 

Fresenius 22328512 2014 '06.2020 - - - - 

3 ZOL Pompa Infuzyjna 
InjectomatAgil

ia 
Z018093 

Fresenius 22328511 2014 '06.2020 - - - - 

4 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22383645 2014 '06.2019 1    

5 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22383650 2014 '06.2019 1    

6 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22383649 2014 '06.2019 1    

7 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22383646 2014 '06.2019 1    
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8 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22383648 2014 '06.2019 1    

9 OAiIT Stacja dokująca Link 6 Fresenius 22200499 2014 '06.2019 1    

10 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22800489 2015 '06.2019 1    

11 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22800490 2015 '06.2019 1    

12 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22800491 2015 '06.2019 1    

13 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22800492 2015 '06.2019 1    

14 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893493 2015 '06.2019 1    

15 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893502 2015 '06.2019 1    

16 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893491 2015 '06.2019 1    

17 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893496 2015 '06.2019 1    

18 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893495 2015 '06.2019 1    

19 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893500 2015 '06.2019 1    

20 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893503 2015 '06.2019 1    

21 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893504 2015 '06.2019 1    

22 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893505 2015 '06.2019 1    

23 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893498 2015 '06.2019 1    

24 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893497 2015 '06.2019 1    

25 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893499 2015 '06.2019 1    

26 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893492 2015 '06.2019 1    

27 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893494 2015 '06.2019 1    

28 OAiIT Pompa Infuzyjna 
Agilia MC 
Z018193 

Fresenius 22893501 2015 '06.2019 1    

29 SWybudz Pompa Infuzyjna 
Injectomat 

MC 
Fresenius 22719596 2015 '06.2019 1    
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Agilia 
Z018193 

30 SWybudz Pompa Infuzyjna 

Injectomat 
MC 

Agilia 
Z018193 

Fresenius 22719595 2015 '06.2019 1    

31 SWybudz Pompa Infuzyjna 

Injectomat 
MC 

Agilia 
Z018193 

Fresenius 22719594 2015 '06.2019 1    

32 SWybudz Pompa Infuzyjna 

Injectomat 
MC 

Agilia 
Z018193 

Fresenius 22719593 2015 '06.2019 1    

33 SWybudz Pompa Infuzyjna 

Injectomat 
MC 

Agilia 
Z018193 

Fresenius 22719568 2015 '06.2019 1    

34 SWybudz Pompa Infuzyjna 

Injectomat 
MC 

Agilia 
Z018193 

Fresenius 22719567 2015 '06.2019 1    

35 SWybudz Pompa Infuzyjna 

Injectomat 
MC 

Agilia 
Z018193 

Fresenius 22719592 2015 '06.2019 1    

36 SWybudz Pompa Infuzyjna 

Injectomat 
MC 

Agilia 
Z018193 

Fresenius 22719591 2015 '06.2019 1    

37 SWybudz Pompa Infuzyjna 

Injectomat 
MC 

Agilia 
Z018193 

Fresenius 22719572 2015 '06.2019 1    

38 SWybudz Pompa Infuzyjna 

Injectomat 
MC 

Agilia 
Z018193 

Fresenius 22719571 2015 '06.2019 1    

39 SWybudz Pompa Infuzyjna 

Injectomat 
MC 

Agilia 
Z018193 

Fresenius 22719570 2015 '06.2019 1    

40 SWybudz Pompa Infuzyjna 
Injectomat 

MC 
Agilia 

Fresenius 22719569 2015 '06.2019 1    
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Z018193 

41 
Geriat3 

 
Pompa Infuzyjna 

AGILIA 
Z018093 

Fresenius 
Francja 

22744235 2015 '06.2019 1    

42 
Geriat3 

 
Pompa Infuzyjna 

AGILIA 
Z018093 

Fresenius 
Francja 

22744236 2015 '06.2019 1    

43 
Geriat3 

 
Pompa Infuzyjna 

AGILIA 
Z018093 

Fresenius 
Francja 

22744243 2015 '06.2019 1    

44 Geriat3 Pompa Infuzyjna 
AGILIA 

Z018093 
Fresenius 
Francja 

22744244 2015 '06.2019 1    

45 SWybudz 
Stacja dokująca 
do pomp Agilia 

MC 
LINK 4 

Fresenius 
(serw. Drager) 

21969280 2015 '06.2019 1    

46 SWybudz 
Stacja dokująca 
do pomp Agilia 

MC 
LINK 4 

Fresenius 
(serw. Drager) 

21999699 2015 '06.2019 1    

47 SWybudz 
Stacja dokująca 
do pomp Agilia 

MC 
LINK 4 

Fresenius 
(serw. Drager) 

21999698 2015 '06.2019 1    

48 SWybudz 
Stacja dokująca 
do pomp Agilia 

MC 
LINK 4 

Fresenius 
(serw. Drager) 

22029727 2015 '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 131 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 20 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 20 ROBOCZOGODZIN 

zł netto 

zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 20 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi … %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 20 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. 
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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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 132 
Łóżko Egerton 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 132 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 … %. 
* 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 Łóżko Egertona LW br br 2003 '06.2019 1    

2 Wewn2 Łóżko Egertona LW br br 2003 '06.2019 1    

3 Wewn2 Łóżko Egertona LW br br 2003 '06.2019 1    

4 Wewn2 Łóżko Egertona LW br br 2003 '06.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 132 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 6 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 6 ROBOCZOGODZIN 

……………….. zł netto 

………………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 6 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ….. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 6 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 133 
Łóżko Hill Rom Co. 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 133 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 …. %. 
* 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 
Łóżko 

wielofunkcyjne 
OiOM 

P750 
Centuris 

Hill Rom Co. Q074CC0538 2015 '09.2019 1    

2 SWybudz 
Łóżko 

wielofunkcyjne 
OiOM 

P750 
Centuris 

Hill Rom Co. Q074CC0539 201 '09.2019 1    

3 SWybudz 
Łóżko 

wielofunkcyjne 
OiOM 

P750 
Centuris 

Hill Rom Co. Q074CC0540 2015 '09.2019 1    

4 SWybudz 
Łóżko 

wielofunkcyjne 
OiOM 

P750 
Centuris 

Hill Rom Co. Q074CC0541 2015 '09.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 133 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 6 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 6 ROBOCZOGODZIN 

…………………. zł netto 

………………… zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 6 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ………..%. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 6 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 134 
Wózki Stiegelmeyer 

 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 134 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 ……….%. 
* 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 
Wózek do 
przewozu 
chorych 

Mobilo Plus StiegelMeyer 
36748501000

1 
2015 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 SOR 
Wózek do 
przewozu 
chorych 

Mobilo Plus StiegelMeyer 
36748501000

2 
 

2015 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

3 SOR 
Wózek do 
przewozu 
chorych 

Mobilo Plus StiegelMeyer 
36748501000

3 
2015 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

4 SOR 
Wózek do 
przewozu 
chorych 

Mobilo Plus StiegelMeyer 
36748501000

4 
2015 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 

1    
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umowy 

 
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 134 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 7 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 7 ROBOCZOGODZIN 

………………. zł netto 

……………….. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 7 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 7 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 

 

…………… % 



Załącznik nr 2 do Specyfikacji Świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym”  
– Część trzecia (Pakiety od nr 101- 230) 

86 

 

do prognozowanych napraw sprzętu 

5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY)    

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 135 
Łóżka szpitalne Reha Bed 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 135 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 ….. %. 
* 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 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/993 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/994 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

3 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/995 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

4 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/996 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    
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5 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/997 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

6 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/998 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

7 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/999 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

8 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/1000 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

9 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/1001 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

10 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/1002 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

11 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/1003 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

12 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/1004 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

13 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/1005 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

14 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/1006 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

15 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/1007 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    
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16 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/1008 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

17 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/1009 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

18 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/1010 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

19 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/1011 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

20 Geriat3 
Łóżko szpitalne 

elektryczne 
Taurus Reha-Bed 

TR/LOW/SIL/LU
X/1012 

2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 135 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 10 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 10 ROBOCZOGODZIN 

……………………. zł netto 

…………………… zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 10 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …… %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 10 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. 
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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 … …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 



Załącznik nr 2 do Specyfikacji Świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym”  
– Część trzecia (Pakiety od nr 101- 230) 

91 

 

 

 

PAKIET – Nr 136 
Łóżka szpitalne Stolter 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 136 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 … %. 
* 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 Udar Łóżko szpitalne Novera 3A Stolter 001 1832512 2012 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 Udar Łóżko szpitalne Novera 3A Stolter 002 1832512 2012 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

3 Udar Łóżko szpitalne Novera 3A Stolter 003 1832512 2012 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

4 Udar Łóżko szpitalne Novera 3A Stolter 004 1832512 2012 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    
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5 Udar Łóżko szpitalne Novera 3A Stolter 005 1832512 2012 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

6 Udar Łóżko szpitalne Novera 3A Stolter 006 1832512 2012 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

7 Udar Łóżko szpitalne Novera 3A Stolter 007 1832512 2012 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

8 Udar Łóżko szpitalne Novera 3A Stolter 008 1832512 2012 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

9 Udar Łóżko szpitalne Novera 3A Stolter 009 1832512 2012 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

10 Udar Łóżko szpitalne Novera 3A Stolter 010 1832512 2012 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

11 Udar Łóżko szpitalne Novera 3A Stolter 011 1832512 2012 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

12 ChirOg 
Łóżko szpitalne 

ster. elektrycznie 
Novera 3A Stolter 001 1948447 2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

13 ChirOg 
Łóżko szpitalne 

ster. elektrycznie 
Novera 3A Stolter 002 1948447 2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

14 ChirOg 
Łóżko szpitalne 

ster. elektrycznie 
Novera 3A Stolter 003 1948447 2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

15 ChirOg 
Łóżko szpitalne 

ster. elektrycznie 
Novera 3A Stolter 004 1948447 2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    
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16 SOR 
Łóżko szpitalne 

ster. elektrycznie 
Novera 3A Stolter 001 1948450 2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

17 SOR 
Łóżko szpitalne 

ster. elektrycznie 
Novera 3A Stolter 002 1948450 2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

18 SOR 
Łóżko szpitalne 

ster. elektrycznie 
Novera 3A Stolter 003 1948450 2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

19 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

20 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

21 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

22 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

23 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

24 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

25 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

26 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    
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27 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

28 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

29 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

30 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

31 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

32 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

33 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

34 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

35 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

36 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

37 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    
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38 Płuc 
Łóżko szpitalne 
ster.elektrycznie 

Solido Stolter  2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 136 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 14 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 14 ROBOCZOGODZIN 

….………. zł netto 

…………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 14 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi … %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 14 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY)   (  POZ. 1 + 2  ) 
netto ………………zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 137 
Aparaty do badania słuchu Oticon 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 137 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 …%. 
* 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 Neo2 
Urządzenie do 

screeninngoweg
o badania słuchu 

OTO READ Oticon 9119254 2009 '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 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 
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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 …..%. 
* 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 tym podatek VAT  %  w wysokości ……………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 138 
Aparaty do badania słuchu Eroscan 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 138 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 ….%. 
* 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 Neo2 
Aparat do 

przesiewowego 
badania słuchu 

nieokreślony EROSCAN 1914234 2002 '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 138 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 
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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 … %. 
* 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 tym podatek VAT …  %w wysokości  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 139 
Lampy do fototerapii TSE 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 139 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 …………….%. 
* 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 Neo2 
Lampa do 
fototerapii 

FTL - 600 TSE Czechy 172/11 2010 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy. 

1    

2 Neo2 
Lampa do 
fototerapii 

FTL - 600 TSE Czechy 174/11 2010 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy. 

1    

3 Neo2 
Lampa do 
fototerapii 

FTL - 600 TSE Czechy 178/11 2010 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy. 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 139 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 5 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 5 ROBOCZOGODZIN 

………………….. zł netto 

………………….. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 5 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi … %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 5 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 140 
Lampy do fototerapii 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 140 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 … %. 
* 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 Neo2 

Zestaw do 
fototerapii 
BILBED 

( łóżeczko z 
lampą) 

038.3016 
Medela 

BaarSzwajcr. 
1113186 2005 '03.2019 1    

2 Neo2 

Zestaw do 
fototerapii 
BILBED 

( łóżeczko z 
lampą) 

038.3016 
Medela 

BaarSzwajcr. 
1128030 2006 '02.2019 1    

3 Pediat 
Lampa do 
przyjaznej 
fototerapii 

BiliBed Medela 1506636 2014 '05.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 140 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 6 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 6 ROBOCZOGODZIN 

…………………. zł netto 

…………………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 6 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ….. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 6 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 141 
Aparaty EMG 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 141 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 ….%. 
* 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 EMG 
Aparat do badań 

EMG oraz EP 
z wyposażeniem 

Neuro EMG 
Micro 

Neurosoft 0644MV-2011 2011 '05.2019 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 141 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, 
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który na datę złożenia oferty wynosi … %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 142 
Aparaty EEG DigiTrack 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 142 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 …. %. 
* 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 EEG 

Aparat do EEG 
DigiTrack DT 

rejstrator Holtera 
24/h EEG 
lampa 
fotostymulatora 
diodowego 

DT2005 
T 24 

elmiko 
milanówek 

20510295 2005 '06.2019 1    

2 EEG 
Elektroencefalog

raf  z 
Videometrią 

EEG 
DigiTrack 

Elmiko   216102201 2016 - 0 - - - 

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 142 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…… %. 
* 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 + NAPRAW    (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto ……………. zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 143 
Aparat UDP Viofor 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 143 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 … %. 
* 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 UDP 

Aparat do terapii 
polem 

magnetycznym 
DA Clasic 
w zestawie laser 
l R 

Viofor IPS 
Laser Set IR 

Med. & Life 504173 2005 '09.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 143 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 ….. %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 144 
Aparat EEG Neuroscan 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 144 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 ………. %. 
* 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 EEG 
Aparat EEG 16 - 

kanałowy 
Neuroscan 

PlusCCA-1 Proster 24 1999 '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 144 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, 



Załącznik nr 2 do Specyfikacji Świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym”  
– Część trzecia (Pakiety od nr 101- 230) 

112 

 

który na datę złożenia oferty wynosi ….. %. 
* 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 …………………………….. 

 

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 145 
Aparaty do zabiegów w niedokrwieniu 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 145 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 …. %. 
* 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 
Zestaw do 

niedokrwienia 
Tourniquet 

4500 
Medizintechnik 

0809-
5301/ELC 

2008 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 Blok1 
Zestaw do 

niedokrwienia 
Tourniquet 

5000 
Medizintechnik 

0808-
45839/ELC 

2008 '04.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 145 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 8 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 8 ROBOCZOGODZIN 

…………………. zł netto 

………………… zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 8 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ….. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 8 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 146 
Zestaw noża harmonicznego 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 146 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  %. 
* 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 

Nóż 
Harmoniczny 
"Harmonic" 

(zestaw noża 
harmonicznego) 
 

GEN11TV 
Johnson&Johns

on 
1111240518 2012 '03.2019 1    

  

Konektor 
Harmonic 

Skalpel (zestaw 
do noża 

harmonicznego) 
- przejściówka 

HGA11 
Johnson&Johns

on 
br 2012      

  
Przetwornik 

piezoelektryczny 
- rękojeść 

HP054 
Johnson&Johns

on 
br 2012      
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(zestaw do noża 
harmonicznego) 

 
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 146 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 … %. 
* 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY)    (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto ……………… zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 147 
Zestaw artroskopowy Stryker 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 147 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 ……….%. 
* 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 
Artroskop HD z 
wyposażeniem 

 Stryker 
cały zestw 

opisany niżej 
2010 '03.2019 1    

  
Monitor LCD 26' 

HDTV 
Vision Elect Stryker 

VEH260H049
3 

2010 '03.2019     

  
Konsola 
sterująca 

CrossFire Stryker 10I052674 2010 '03.2019     

  

Kamera 
endoskopowa 
High Definition 

Camera 

1288 HD Stryker 10J003124 2010 '03.2019     

  

Cyfrowy 
Archiwizator 
danych HD 

capture device 

SDC Classic Stryker 10H022794 2010 '03.2019     

  
Źródło światła 

LED Light 
L 9000 Stryker 10J023064 2010 '03.2019     
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Source 

  
Pompa 

artroskopowa 
Flow Control Stryker 1011CE324 2010 '03.2019     

  

Napęd do 
chirurgii małych 

kości 
(Powered Instr. 
Driver) 

CORE Stryker 1025200243 2010 '03.2019     

 
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 147 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 12 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 12 ROBOCZOGODZIN 

……………….. zł netto 

………………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 12 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …….%. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 12 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 

 

…………… % 
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do prognozowanych napraw sprzętu 

5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 148 
Zestaw laparoskopowy Aesculap 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 148 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 … %. 
* 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 

Zestaw 
laparoskopowy 
Aesculap 2012 
opisany poniżej 

 Aesculap   

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

  
Monitor Full HD 

(laparoskop 
Aesculap 2012) 

PV 946 Aesculap 12-203341 2012      

  
Insuflator 

(laparoskop 
Aesculap 2012) 

PG 080 Aesculap 1207CE601 2012      

  
Kamera Full HD 

(laparoskop 
Aesculap 2012) 

PV 440 Aesculap 692       

  
Pompa ssąco-

płucząca 
(laparoskop 

PG 145 Aesculap 1209CE522 2012      
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Aesculap 2012) 

  Źródło światła OP 930 Aesculap 3192 2010      

 
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 148 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 12 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 12 ROBOCZOGODZIN 

……………… zł netto 

…………….. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 12 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi … %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 12 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 149 
Łóżko rehabilitacyjne Dewert 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 149 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….. %. 
* 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 Reha2 

Łóżko 
rehabilitacyjne 

elektr. 
wielofunkcyjne 

Dymat Dewert AAW0019959 1999 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 149 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 
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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 …. %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 150 
Podnośnik transportowo-kąpielowy 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 150 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……….. %. 
* 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 Reha2 

Podnośnik 
transportowo – 

kąpielowy z 
chustą 

br br br br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 150 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 
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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 …. %. 
* 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 151 
Sterylizator Melag 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 151 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 …… %. 
* 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 
Ginek-
Położ2 

Sterylizator 
VACUKLAV 

24B 
MELAG 0824B-1417 2008 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 151 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 10 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 10 ROBOCZOGODZIN 

………………… zł netto 

……………….. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 10 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 10 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 152 
Myjka dezynfekująca DEKO 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 152 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 …. %. 
* 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 Gin-Położ2 
Myjka 

dezynfekująca 
DEKO 260 E HACKMAN 

97501361/PO
1 

1997 '09.2019 1    

2 Blok1 
Myjka 

automatyczna 
DEKO 260 HACKMAN 

99201360PL
01 

1997 '02.2019 1    

3 SOGin2 
Myjka 

dezynfekująca 
DEKO 260 HACKMAN 97501361 1997 '09.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 152 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 12 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 12 ROBOCZOGODZIN 

…………………….zł netto 

………………… zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 12 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi … %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 12 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 153 
Sterylizator parowy Celitron 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 153 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 … %. 
* 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 PrKocha 
Sterylizator 

parowy  25-28 
litrów 

Sting11B Celitron Węgry C000227 2016 '06.2019 1 .   

2 PrKocha 
Sterylizator 

parowy  75-85 
litrów 

Azteca AC-
450 

Celitron Węgry 21 160008 2016 
'06.2019 

 
1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 153 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 10 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 10 ROBOCZOGODZIN 

……………… zł netto 

…………….. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 10 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi … %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 10 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 154 
Myjnia Sonic 5 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 154 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 …. %. 
* 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 Endos1 
Myjnia 

ultradźwiękowa 
Sonic -5 POLSONIC 72343 2007 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 154 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 8 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 8 ROBOCZOGODZIN 

…………………… zł netto 

…………………… zł brutto 
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Powyższa cena ofertowa brutto 8 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …… %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 8 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 155 
Pompy Olympus 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 155 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 …. %. 
* 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 Endos1 

Pompa ssąco-
tłocząca / do 
kolonoskopu 

video/ 

OFP OLYMPUS 2427343 2004 '09.2019 1    

2 Endos1 

Pompa ssąco-
tłocząca / do 
kolonoskopu 

video/ 

OFP OLYMPUS 402766 br '09.2019 1    

3 Endos1 
Pompa ssąca – 
endoskopowa 

KV-6 OLYMPUS 1566938 2015 '06.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 155 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 8 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 8 ROBOCZOGODZIN 

……………….. zł netto 

……………….. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 8 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 8 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 156 
Endoskopy Pentax 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 156 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 … %. 
* 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 
Fiberokolonosko

p 
FC - 38FW Pentax A110496 2011 '05.2019 1    

2 OAiIT 
Bronchofiberosk

op FB 
FB-19TU Pentax Japonia G 110340 2007 '06.2019 1    

3 OAiIT 
Bronchofiberosk

op FB 
FB-15TV Pentax Japonia G 111488 2007 '06.2019 1    

4 Płuc 
Bronchofiberosk

op optyczny 
FB-19TV Pentax H110768 2016 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

5 OAiIT 
Źródło światła 

LH 
LH-150PC Pentax Japonia EB 016687 2007 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

6 Wewn2 Źródło światła LH-150PC Pentax Japonia EB019631 2011 
W ciągu 7 dni 

od daty 
1    
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podpisania 
umowy 

 
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 156 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 10 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 10 ROBOCZOGODZIN 

…………………….. zł netto 

…………………….. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 10 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 10 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 157 
Monitor 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 157 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 …. %. 
* 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 Endos1 
Monitor 

wentylacji 
pacjenta 

Capnostreem 
20 

Covidien P835150037 2015 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 157 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 
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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 …………… %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 158 
Myjnia dezynfektor Meiko 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 158 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 …. %. 
* 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 Neuro 
Myjnia 

dezynfektor 
TopLine20 AT 

Meiko GmbH 
Niemcy 

10095594 2007 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 158 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 5 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 5 ROBOCZOGODZIN 

…………………….. zł netto 

……..…………….  zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 5 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ….%. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 5 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 159 
Myjnia do basenów DDC Dolphin 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 159 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 ……….. %. 
* 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 ChirUraz 

Myjka do 
basenów 
(płuczko-

dezynfektor) 

Panamatic-
Optima 3 

DDC Dolphin-W. 
Brytania 

PO912149 2009 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 Urolog 

Myjka do 
basenów 
(płuczko-

dezynfektor) 

Panamatic-
Optima 3 

DDC Dolphin-W. 
Brytania 

P090938A 2009 '02.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 159 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 10 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 10 ROBOCZOGODZIN 

……………… zł netto 

……………… zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 10 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …………… %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 10 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 160 
Podgrzewacz płynów infuzyjnych 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 160 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 …. %. 
* 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 
Podgrzewacz 

płynów 
infuzyjnych 

Animec AM-
2S 

EILTEC 6330098 2006 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 SOR 
Podgrzewacz 

płynów 
infuzyjnych 

FW588 
Mallin Okrodt 

Inc 
30306 2003 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

3 SOR 
Podgrzewacz 

płynów 
infuzyjnych 

FW588 
Mallin Okrodt 

Inc 
30577 2003 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 160 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 5 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 5 ROBOCZOGODZIN 

……………….. zł netto 

………………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 5 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ……….. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 5 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 161 
Urządzenia do ogrzewania pacjenta Covidien/Medtronic 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 161 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 ….. %. 
* 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 
Urządzenie do 

ogrzewania 
pacjenta 

Warm Touch 
6000 

Covidien SP 15080069 2015 '09.2019 1    

2 SWybudz 
Urządzenie do 

ogrzewania 
pacjenta 

Warm Touch 
6000 

Covidien SP 14030134 2015 '09.2019 1    

3 SWybudz 
Urządzenie do 

ogrzewania 
pacjenta 

Warm Touch 
6000 

Covidien SP 15030323 2015 '09.2019 1    

4 SWybudz 
Urządzenie do 

ogrzewania 
pacjenta 

Warm Touch 
6000 

Covidien SP 15080414 2015 '09.2019 1    

1 OAiIT 
Aparat do 

ogrzewania 
pacjenta 

WARM Touch 
6000 

Medtronic SP 16020298 2016 - -    
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2 OAiIT 
Aparat do 

ogrzewania 
pacjenta 

WARM Touch 
6000 

Medtronic SP 16020677 2016 - - - - - 

3 OAiIT 
Aparat do 

ogrzewania 
pacjenta 

WARM Touch 
6000 

Medtronic SP 16020210 2016 - - - - - 

 
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 161 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 6 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 6 ROBOCZOGODZIN 

….……………. zł netto 

………………….. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 6 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi … %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 6 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 162 
Myjnie dezynfektor Lischka 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 162 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 ………… %. 
* 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 Pediat 

Myjnia 
dezynfektor do 

kaczek i 
basenów 

CDD 1050 Lischka GmbH 
10508304531

60 
2015 '11.2019 1    

2 ZOL 

Myjnia 
dezynfektor do 

kaczek i 
basenów 

CDD 1050 Lischka GmbH 
10508304531

59 
2015 '11.2019 1    

3 WewE 

Myjnia 
dezynfektor do 

kaczek i 
basenów 

CDD 1050 Lischka GmbH 
CDD10508304

53 
2015 '11.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 162 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 8 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 8 ROBOCZOGODZIN 

…………………. zł netto 

…………………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 8 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ….%. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 8 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 163 
Urządzenie do ogrzewania pacjenta Vital Signs 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 163 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 …..%. 
* 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 OAiIT 
Urzadzenie do 

ogrzewania 
płynów 

enFlow Vital Signs USA 
40410877/31

132740 
2014 '05.2019 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 163 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, 
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który na datę złożenia oferty wynosi ………………. %. 
* 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 164 
Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 164 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 ……….. %. 
* 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 ChOg 
Urzadzenie do 

podciśnieniowej 
terapii ran 

Genadyne 
A4 

Genadyne Europe 
BV 

R4 0308 IN 
014 

2009 1 '02.2019    

 
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 164 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, 
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który na datę złożenia oferty wynosi …. %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 165 
Mieszalnik tlenu i podtlenku azotu 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 165 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 …….%. 
* 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 Gin-Położ2 
Mieszalnik tlenu i 
podtlenku azotu 

– zestaw 
AII500LF 

AMBULANC TECH Co 
Ltd Chiny 

AII5000F 
14070103 

2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 165 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  %. 
* 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 166 
Aparat do urodynamiki Logic G/2 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 166 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 … %. 
* 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 Urolog 

Aparat do 
urodynamiki 

DUET z 
akcesoriami 

Logic G/2 USA 2946 2004 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 zamówwienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 166 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 
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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 …. %. 
* 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 tym podatek VAT …  %w wysokości  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 167 
Narzędzia urologiczne STORZ 

1..     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 167 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 …. %. 
* 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 Urolog 
Optyka Hopkinsa 
II 30 , śr. 4 mm, 

dł.30 cm 
27005 BA STORZ 120Z04 br '06.2019 1    

2 Urolog 
Optyka Hopkinsa 
II 70, śr. 4 mm, 

dł. 30 cm 
27005 CA STORZ 1852451 2013 '06.2019 1    

3 Urolog Resektoskop 27040 E STORZ br br '06.2019 1    

4 Urolog 
Cystoskop + 

obturator 
21 2702 B STORZ br br '06.2019 1    

5 Urolog 
Cystoskop + 

obturator 
25 27026 A STORZ br br '06.2019 1    

6 Urolog Cystoskop 27026 D STORZ br br W ciągu 7 dni 1    
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od daty 
podpisania 

umowy 

 
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 167 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 10 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 10 ROBOCZOGODZIN 

………….…….. zł netto 

………………… zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 10 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi … %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 10 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY)   (  POZ. 1 + 2  ) 
  netto ……………… zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 168 
Uzdatniacz wody 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 168 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 ……… %. 
* 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 Urolog Uzdatniacz wody br nieznany 1022010 2009 '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 168 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, 
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który na datę złożenia oferty wynosi ………. %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 169 
Fotele urologiczne Famed Żywiec 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 169 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 …. %. 
* 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 Urolog Fotel urologiczny 
 FG-04 
ERATO 

Famed-Żywiec 1208/00855 2008 '02.2019 1    

2 Urolog Fotel urologiczny  Famed-Żywiec 0105/00447 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 169 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 
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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 ….. %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 170 
Optyka STEMA 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 170 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 …. %. 
* 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 Puro 
Optyka 

urologiczna     
AA-002-003 STEMA Niemcy  2016 '10.2019 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 170 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, 
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który na datę złożenia oferty wynosi ……%. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 171 
Optyki Pol-Med 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 171 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 ……..%. 
* 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 Urolog 
Optyka 

urologiczna 
OUC ST 30 
040 S 30° 

Pol-Med 
SN170041 
LOT456/17 

2017 '09.2019 1    

2 Urolog 
Optyka 

urologiczna 
OUC ST 30 
040 S 30° 

Pol-Med 
SN170030 
LOT456/17 

2017 '09.2019 1    

3 Urolog 
Optyka 

urologiczna 
OUC ST 30 
040 S 30° 

Pol-Med 
SN170029 
LOT456/17 

2017 '09.2019 1    

4 Urolog 
Optyka 

urologiczna 
OUC ST 30 
040 S 30° 

Pol-Med 
SN170031 
LOT456/17 

2017 '09.2019 1    

5 Urolog 
Optyka 

urologiczna 
OUC ST 70 
040 S 70° 

Pol-Med 
SN170001 
LOT457/17 

2017 '09.2019 1    

6 Urolog 
Optyka 

urologiczna 
OUC ST 00 

040 S 0° 
Pol-Med 

SN150007 
LOT458/17 

2017 '09.2019 1    

7 Urolog 
Optyka 

urologiczna 
OUC WO 70 

040 S 70° 
Pol-Med 

SN170040 
LOT455/17 

2017 '09.2019 1    

8 Urolog 
Optyka 

urologiczna 
OUC WO 30 

040 S 30° 
Pol-Med 

SN170037 
LOT454/17 

2017 '09.2019 1    
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9 Urolog 
Optyka 

urologiczna 
OUC WO 30 

040 S 30° 
Pol-Med 

SN170038 
 LOT454/17 

2017 '09.2019 1    

10 Urolog 
Optyka 

urologiczna 
OUC WO 30 

040 S 30° 
Pol-Med 

SN170039 
 LOT454/17 

2017 '09.2019 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 171 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 9 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 9 ROBOCZOGODZIN 

…………….. zł netto 

…………….  zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 9 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …………….%. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 9 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 172 
Videokolposkop 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 172 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 …. %. 
* 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 SOGin2 Videokolposkop VC-102 MediCom 'V0323 2009 '09.2019 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 172 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 
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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 …..%. 
* 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 tym podatek VAT …  %w wysokości  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 173 
Zestaw do histeroskopii Aesculap 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 173 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 … %. 
* 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 SOGin2 
Monitor Full HD 

LCD 26” 
PV 959 

NDS Surgical 
Imaging 

15-256048 2015 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 SOGin2 Kamera Full HD PV 472 Aesculap 551470 2015      

3 SOGin2 
Jednostka 

sterująca do 
kamery 

PV 470 Aesculap 552322 2015      

4 SOGin2 
Histeroskop z 
narzędziami 

PG -145 R. Wolf 1403CE689 2015      

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 173 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 6 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 6 ROBOCZOGODZIN 

 ………………zł netto 

 ………………zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 6 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ….. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 6 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 …  % …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 174 
Laser terapeutyczny Accuro 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 174 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 ….. %. 
* 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 Reha2 
Laser 

terapeutyczny 
Terapuls ACCURO '0079 2000 '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 174 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, 
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który na datę złożenia oferty wynosi ….. %. 
* 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 …  % …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 175 
Magnetus Accuro 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 175 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 …. %. 
* 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 Reha2 
Magnetus - 
generator + 
sterownica 

MAGNETUS ACCURO '00623 2002 '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 175 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 
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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 …. %. 
* 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 …  % …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 176 
Alphatron 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 176 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 ……………..%. 
* 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 Pból 
Alphatton z 

laserem    (niskiej 
mocy ) 

4100 
AlphaElektronic

s 
989 A 016 1989 '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 176 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 
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…………………….. 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 …………..%. 
* 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 



Załącznik nr 2 do Specyfikacji Świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym”  
– Część trzecia (Pakiety od nr 101- 230) 

188 

 

 

 

PAKIET – Nr 177 
Lampy Astar 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 177 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 ……. %. 
* 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 ZRehab1 Lampa IR Lumina Astar SL-36/01/A0 2014 '07.2019 1    

2 ZRehab1 Lampa Lumina Lumina Astar ABR 17.06.2009 2009 '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 177 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 
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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 ……%. 
* 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 tym podatek VAT …  %w wysokości  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 178 
Aparat do laseroterapii Polaris 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 178 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 …………. %. 
* 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 ZRehab1 
Aparat do 

laseroterapii 
Polaris 2 Astar ABR 

PM2-
04/07/10 

2010 '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 178 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, 



Załącznik nr 2 do Specyfikacji Świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym”  
– Część trzecia (Pakiety od nr 101- 230) 

191 

 

który na datę złożenia oferty wynosi ……………..%. 
* 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 179 
Aparaty do magneto- i laseroterapii 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 179 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 ………….. %. 
* 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 Rehab2 
Aparat do 

elektroterapii  
ST-43 

SF 7 
Cosmogamma 
by EMILDUE 

5 F 7781 2000 '01.2019 1    

2 Rehab2 
Stymulator 
zewnętrzny   

IFA - 3 A 
Cosmogamma 
by EMILDUE 

3F0369 2000 '11.2019 1    

3 ZRehab1 Stymat ST -30 Emilane 77736 2001 '07.2019 1    

4 ZRehab1 
Aparat do 

elektroterapii 
FIRING 7F Emildax 06/7F002010 2006 '07.2019 1    

5 ZRehab1 
Zestaw do 

magnetoterapii 
CyBORG MAG Emildue C 01034 2009 '07.2019 1    
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6 ZRehab1 
Aparat do 

elektroterapii 
Firing 7F 

Emildue - 
Cosmogamma 

F7455 2012 '07.2019 1    

7 ZRehab1 Aparat Cyborg 

magnoCoo2
0 

Cyborg 
Magno 

Emildue - 
Cosmogamma 

C 0020 2009 '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 179 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 10 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 10 ROBOCZOGODZIN 

……………………. zł netto 

……………………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 10 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …… %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 10 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 180 
Zestaw do trakcji TU – 100 ST 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 180 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 …………. %. 
* 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 Rehab2 Zestaw do trakcji TU - 100 ST 
Cosmogamma 
by EMILDUE 

ST 30435 2002 '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 180 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, 
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który na datę złożenia oferty wynosi ….. %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 181 
Aparat Pulson 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 181 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 …………….. %. 
* 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 Rehab2 
Aparat do terapii 
ultrdźwiękami - 

PULSON 
330 Gymna-Belgia 7615 2000 '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 181 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 
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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 ….%. 
* 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 182 
Lampa Psorilux 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 182 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 ……… %. 
* 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 PDermat Lampa Psorilux 3070 Heraeus 55000513 1992 '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 182 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 
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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 …. %. 
* 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 183 
Lampy Bio-V 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 183 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 … %. 
* 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 ZOL 
Lampa do 

światłoterapii 
Bio-V 

PL 3002 
I.B..C.a.s.Czech

y 
05399-02 2002 '07.2019 1    

2 ChOg 
Lampa do 

światłoterapii 
Bio-V 

PL 3002 
I.B..C.a.s.Czech

y 
03785-02 2002 '03.2019 1    

3 Rehab2 Lampa   BIO - V PL - 3000 Czechy 1692 2002 '11.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 183 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 …. %. 
* 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 184 
Lampy Sunlamp 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 184 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 ……. %. 
* 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 Rehab2 
Lampa 

terapeutyczna 
kwarcowa 

SUNLAMP 
BS 

JELOSIL S.r.I 1047 2003 '11.2019 1    

2 ZRehab1 Lampa SunLamp 
SunLamp 70 

UVA 
JELOSIL S.r.I 14016 2014 '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 184 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 
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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 ….. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO  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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 185 
Ergometry Kettler 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 185 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 ………..%. 
* 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 Rehab2 Ergometr E 5 7682-600 Kettler 
4-17842-X-

370191301063 
2013 '11.2019 1    

2 Rehab2 
Ergometr 

Poziomy RE 7 
7688-160 Kettler 

4-42147X-
280200047 

2013 '11.2019 1    

3 Geriat3 Ergometr Kettler POLO M Kettler br 2015 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 185 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 ………..%. 
* 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 tym podatek VAT …  % w wysokości …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 186 
Aparaty do kriochirurgii 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 186 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 ….. %. 
* 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 Rehab2 
Aparat do 

krioterapii na 
CO2 

NR 2 METRUM 20311 2000 '11.2019 1    

2 Pdermat 
Aprat do 

kriochirurgii z 
sondami 

Cryo-S 
classic 

Metrum 
CryoFlex 

CSC 2660 KJ 2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 186 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 ….%. 
* 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 tym podatek VAT …  %w wysokości  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 187 
Stoły do masażu 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 187 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 ……….. %. 
* 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 Rehab2 Stół do masażu SDM-7 Meden-Inmed 0067D 2000 '11.2019 1    

2 Rehab2 Stół do masażu SDM-7 Meden-Inmed br 2000 '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 187 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 
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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 …. %. 
* 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 tym podatek VAT …  %w wysokości  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 188 
Aparat do terapii ultradźwiękami Sonicator 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 188 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  %. 
* 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 ZRehab1 
Aparat do 

ultradźwięków 
Sonicator 

740 
Mettler 66XUB239 2006 '07.2019 1    

2 Rehab2 
Sonicator z 2 - 

głowicami 
S - 730 Mettler 111XU2422 2001 '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 188 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 
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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 … %. 
* 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 tym podatek VAT …  %w wysokości  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 189 
Sprzęt do rehabilitacji 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 189 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 ….. %. 
* 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 Rehab2 
Urządzenie do 
terapii Master 

nieokreślony Nieznany N-4817 HIS 2002 '11.2019 1    

2 Pediat 
Lampa do 

tansluminacji- 
Diafonoskop 

Compact Olems br 1994 '06.2019 1    

3 ZRehab1 
Ergometr 

Programmable 
PEC-7000-

7088 
PROTEUS br 2007 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

4 Rehab2 
Ergometr  - rower  

rehabilitacyjny 
nieokreślony ROMET br 1993 '11.2019 1    

5 Rehab2 
Fotel 

wielofunkcyjny 
UPL-02 A/S SUMER 06.003.06/02 2002 '11.2019 1    
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do ćwiczeń 
oporowych 

6 ZRehab1 

Stół 
rehabilitacyjny 
z elektryczną 

regulacją 
wysokości 

Beryl II Technomex K 1407 0400 2014 '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 189 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 10 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 10 ROBOCZOGODZIN 

………………. zł netto 

………………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 10 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …… %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 10 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 190 
Lampa Wooda 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 190 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 PDermat Lampa WOODA HLL 464 Waldmann 9705607 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 190 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, 
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który na datę złożenia oferty wynosi… %. 
* 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 191 
Lampa Sollux 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 191 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 … %. 
* 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 ZRehab1 Lampa Sollux LSK ZALIMP 81 1987 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 ZOL Lampa Sollux LSK ZALIMP 082/01 2001 '07.2019 1    

3 Rehab2 Lampa Sollux LSC ZALIMP 1516/78 1978 '11.2019 1    

4 Rehab2 
Lampa Sollux 

statywowa 
LSK ZALIMP 1149/79 1979 '11.2019 1    

5 Rehab2 Lampa Sollux PLS - 3 PROMED 10 2002 '11.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 191`do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 8 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 8 ROBOCZOGODZIN 

…………….. zł netto 

……………… zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 8 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi …. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 8 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 192 
Magnetronic 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 192 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 ……%. 
* 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 Rehab2 Magnetronic MF - 10 ZEE Otwock 1970 2000 '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 192 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 ….%. 
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* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 193 
Diatronic 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 193 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 …… %. 
* 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 Rehab2 
Diatronic - aparat 
do elektroterapii 

DT - 7 B ZEE Otwock 722 1997 '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 193 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, 
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który na datę złożenia oferty wynosi …. %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 194 
Aparat do laseroterapii CTL 1106MX z sondą 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 194 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 ….%. 
* 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 ZRehab1 

Aparat do 
laseroterapii CTL 

1106MX 
 z sondą 
820mm/500mW 

CTL 1106 
MX 

- 
M1303506M

XN 
2014 '07.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 194 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 …. %. 
* 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 …  % …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 195 
Aparat do krioterapii Metrum Cryoflex 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 195 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 ….. %. 
* 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 ZRehab1 
Aparat do 
krioterapii 

CRYO T-Duo 
Metrum 
Cryoflex 

CTD2347FM 2016 '09.2019 1    

2 Rehab2 
Aparat do 
krioterapii 

CRYO-T-
Elephant 

Metrum 
Cryoflex 

CTEHm061IM 2016 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 195 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 …. %. 
* 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 tym podatek VAT …  % w wysokości  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 196 
Półkabina do naświetlań 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 196 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 …… %. 
* 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 PDermat 
Półkabina do 
naświetlań 

Octaderm UVB 
 311 nm 

MEDlight GmbH 
100516-
0000112 

2016 '10.2019 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 196 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, 
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który na datę złożenia oferty wynosi  %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO ... 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 197 
Dermatoskop 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 197 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 …. %. 
* 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 PDermat Dermatoskop Ri-Derma Riester 3390 2008 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 197 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 
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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 …. %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 198 
Wirówki laboratoryjne 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 198 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 …….. %. 
* 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 PKoch3 
Wirówka 

elektryczna 
WE-6 

Mechanika 
Precyz. 

4556 1964 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 PKoch3 
Wirówka 

laboratoryjna 
WE-6 

Mechanika 
Precyz. 

186 1972 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 198 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  %. 
* 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 tym podatek VAT …  %w wysokości  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 199 
Monitor do badań śródczaszkowych 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 199 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 ………… %. 
* 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 OAiIT 

Monitor 
jednoparametrow

y (do badania 
śródczaszk.) 

Camino 
IntegraNeuroscienc

es 
MSG070301 2007 '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 199 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 
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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 ……. %. 
* 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 tym podatek VAT …  %w wysokości  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 200 
Podnośnik transportowy Vassili 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 200 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 …… %. 
* 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 Udar 
Podnośnik 

transportowy 
10.77N200 Vassilli Italia 1753445 2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 200 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 



Załącznik nr 2 do Specyfikacji Świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym”  
– Część trzecia (Pakiety od nr 101- 230) 

237 

 

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 201 
Materace przeciwodleżynowe z kompresorami 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 201 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 …….. %. 
* 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 Dermat3 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

VillisBrevis 
membramed 

Revita 
M1404001-

008 
P1309001-117 

2014 '09.2019 1    

2 Dermat3 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

VCM202 Revita brak 2016 '09.2019 1    

3 Płuc 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

br br br br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

4 Udar 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

283 Revita CO50900151 2005 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    
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5 Udar 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

283 Revita CO50900361 2005 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

6 ChirOg 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

VillisBrevis 
membramed 

Revita 
M1404001-

023 
P1309001-268 

2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

7 ChirOg 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

VillisBrevis 
membramed 

Revita 
M1404001-

029 
P1309001-268 

2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

8 WewC 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

VillisBrevis 
membramed 

Revita 
M1404001-

028 
P1309001-082 

2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

9 WewC 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

VillisBrevis 
membramed 

Revita 
M1404001-

022 
P1309001-340 

2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

10 WewE 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

VillisBrevis 
membramed 

Revita 
M1404001-

027 
P1309001-275 

2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

11 WewE 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

VillisBrevis 
membramed 

Revita 
M1404001-

088 
P1309001-134 

2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

12 Wew2 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

VillisBrevis 
membramed 

Revita 
M1404001-

020 
P1309001-337 

2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

13 WewE 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

VillisBrevis 
membramed 

Revita 
M1404001-

021 
P1309001-337 

2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

14 Reha2 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

VillisBrevis 
membramed 

Revita 
M1404001-

030 
P1309001-336 

2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

15 Geriat3 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

VillisBrevis 
membramed 

Revita 
M1404001-

016 
P1309001-338 

2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    
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16 Geriat3 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

VillisBrevis 
membramed 

Revita 
M1404001-

079 
P1309001-338 

2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

17 Geriat3 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

AutoLogic 
PXA001DAR 

Real 
1300015922/F

XA011194 
2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

18 Geriat3 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

AutoLogic 
PXA001DAR 

Real 
1300015900/F

XA011101 
2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

19 Geriat3 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

AutoLogic 
PXA001DAR 

Real 
1300014540/F

XA011200 
2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

20 Geriat3 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

AutoLogic 
PXA001DAR 

Real 
1300015813/F

XA011164 
2013 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

21 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

VillisBrevis 
membramed 

Revita P150100-165 2014 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

22 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak 
LOT 

12/15/1414 
brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

23 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak SN/6013492 brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

24 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak SN/16165998 brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

25 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak SN/6013469 brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

26 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak 
LOT 

01/2017/2649 
brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    
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27 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak 
LOT 

01/2017/2049 
brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

28 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak SN/13085944 brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

29 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak 
LOT 

01/2017/2093 
brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

30 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak brak brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

31 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak brak brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

32 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak brak brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

33 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak brak brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

34 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak brak brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

35 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak brak brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

36 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak brak brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

37 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak brak brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    
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38 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak brak brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

39 OAiIT 
Materac 

p/odleżynowy z 
kompresorem 

brak brak brak brak 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 201 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 20 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 20 ROBOCZOGODZIN 

………………….. zł netto 

………………….. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 20 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ….. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 20 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 202 
Aparat do dezynfekcji powietrza Nocospray 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 202 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 ……………%. 
* 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 SIHS1 
Aparat do 

dezynfekcji 
powietrza 

Nocospray. 2 
USB 

OXY'PHARM 82T144 2015 '09.2019 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 202 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 
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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 … %. 
* 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 …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 203 
Respirator 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 203 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 …. %. 
* 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 
Respirator 
stacjonarny 

PB 980 Covidien 35B1501292 2015 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 203 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 ……….. %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 204 
Inhalator Shinmed 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 204 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 …. %. 
* 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 Rehab2 Inhalator SW-966 Shinmed 17105 br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 204 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 
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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 …………..%. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 205 
Ssak Ogarit 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 205 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 …. %. 
* 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 Rehab2 Ssak SO-4 Ogarit 20463/2001 2001 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 205 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 
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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 …….%. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 206 
Łóżka Astra 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 206 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 …. %. 
* 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 Rehab2 
Łóżko 

rehabilitacyjne 
Astra 2 Okin 

AB07796SN02
09127402 

br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy. 

1    

2 Rehab2 
Łóżko 

rehabilitacyjne 
Astra 2 Okin 

AB07796SN02
09127403 

br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy. 

1    

3 Rehab2 
Łóżko 

rehabilitacyjne 
Astra 2 Okin 

AB07796SN02
09127312 

br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy. 

1    

4 Rehab2 
Łóżko 

rehabilitacyjne 
Astra 2 Okin 

AB07796SN02
09127314 

br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy. 

1    
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5 Rehab2 
Łóżko 

rehabilitacyjne 
Astra 2 Okin 

AB07796SN02
09127315 

br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy. 

1    

6 Rehab2 
Łóżko 

rehabilitacyjne 
Astra 2 Okin 

AB07796SN02
09127316 

br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy. 

1    

7 Rehab2 
Łóżko 

rehabilitacyjne 
Astra 2 Okin 

AB07796SN02
09127317 

br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy. 

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 206 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 10 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 10 ROBOCZOGODZIN 

……………….. zł netto 

………………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 10 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ….%. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 10 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. 
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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 ……………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 207 
Aparat do pomiaru troponin 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 207 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 …. %. 
* 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 
Aparat do 

pomiaru troponin 
Cardiac 
reader 

Roche 2013268 2006 '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 207 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 
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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 …. %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 208 
Detektor przepływu krwi 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 208 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 …. %. 
* 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 PChOg 
Detektor 

przepływu krwi 
UDP5R Sonopan 33/01 2005 '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 208 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 
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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 ……………%. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 209 
Laryngoskopy 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 209 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 …………….. %. 
* 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 Reha2 Laryngoskop nieokreślony Riester br br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 ChOg Laryngoskop nieokreślony br br br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

3 Urolog Laryngoskop nieokreślony br br br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

4 OAiIT Laryngoskop Macintosh Riester R-8081 2015 
W ciągu 7 dni 

od daty 
podpisania 

1    
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umowy 

5 Neuro Laryngoskop nieokreślony Riester br br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

6 ChUraz Laryngoskop 
Ce 

3000.300.10 
OPTIMA 

XLTIMESCO 
br br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

7 ChUraz Laryngoskop nieokreślony br br br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

8 Wew1 Laryngoskop nieokreślony Riester br br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

9 Wew1 Laryngoskop nieokreślony br br br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

10 Wew1 Laryngoskop nieokreślony Fadum br br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

11 SWybudz Laryngoskop Macintosh Riester R-8081 2015 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

12 Wew2 Laryngoskop nieokreślony br br br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

13 Geriat3 Laryngoskop 
Alipsopakista

n 150 
Intermed br br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

14 Płuc Laryngoskop nieokreślony br br br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 209 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO* 5 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 5 ROBOCZOGODZIN 

……….……… zł netto 

……………… zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 5 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ………… %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 5 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 210 
Elektrostymulator 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 210 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 ……… %. 
* 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 PBól 
Elektrostymulator 

As Super 4 
Digital 

- Schwa Medico 11436 2017 '10.2019 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 210 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 
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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 …. %. 
* 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 …  % …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 211 
Elektrostymulator Kolmio 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 211 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… %. 
* 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 PBól Elektrostymulator 
Kolmio etan 

6 
Kolmio 

Kiełkowscy 
'062 2015 '10.2019 1    

2 PBól Elektrostymulator 
Kolmio etan 

6 
Kolmio 

Kiełkowscy 
'063 2015 '09.2019 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 211 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 
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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 …..%. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 212 
Mikroskop Karl Zeiss 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 212 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 ….. %. 
* 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 PPrątka 
Mikroskop 
optyczny 

Laboval 4 Karl Zeiss M24/7669 br 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

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 212 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 
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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 …. %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 213 
Wagi Radwag 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 213 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 ……………… %. 
* 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 
planowanej 
legalizacji 

Ilość 
legalizacji 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 Neo2 
Waga 

elektroniczna 
niemowlęca 

WPT 15 D 
 

Radwag 142471/05 2005 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

2 Neo2 
Waga 

elektroniczna 
niemowlęca 

WPT 15 D 
 

Radwag 142472/05 2005 '05.2019 1    

3 Neo2 
Waga 

elektroniczna 
niemowlęca 

WPT 15 D 
 

Radwag 96839 2001 - -    

4 Wewn1 
Waga 

elektroniczna 
WPT 200 Radwag 125343/04 2004 '11.2019 1    

5 Pdiab 
Waga 

elektroniczna 
WPT 150.0 Radwag 94849/02 2002 '05.2019 1    



Załącznik nr 2 do Specyfikacji Świadczenie usług przeprowadzania przeglądów technicznych konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego i aparatury w Miejskim Szpitalu Zespolonym”  
– Część trzecia (Pakiety od nr 101- 230) 

271 

 

6 Pediat 
Waga 

elektroniczna 
WPT 150 Radwag 127/948/04 2004 - -    

7 PCukrz3 
Waga 

elektroniczna 
WPT 150.0 Radwag 351177/97 1997 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

8 Apteka 
Waga 

elektroniczna 
PS 2100/C/2 Radwag 331667/11 2011 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

9 Apteka 
Waga 

elektroniczna 
WPE30 Radwag 28406/96 1996 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

10 Apteka 
Waga 

elektroniczna 
PS 360 RZ Radwag 500805 2016 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

11 ChOg 
Waga 

elektroniczna 
WPT 150 Radwag 94404 2002 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

12 WewE 
Waga 

elektroniczna 
WPT 60/150 

OW 
Radwag 495445 2016 - -    

13 Dermat 
Waga 

elektroniczna 
WPT 60/150 

OW 
Radwag 495444 2016 - -    

14 Pediat 
Waga 

elektroniczna 
WPT 150 

OW 
Radwag 256187/09 2009 - -    

 
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 213 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 ….%. 
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* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 214 
Wagi SECA 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 214 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…………… %. 
* 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 
planowanej 
legalizacji 

Ilość 
legalizacji 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 Geriat3 
Waga 

krzesełkowa 
959 SECA 100...0031767 2013 '03.2019 1    

2 Pediat 
Waga 

niemowlęca 
384/385 SECA 

538526714505
5 

2017 - -    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 214 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 …..%. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 215 
Ciemnia automatyczna AFP 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 215 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 ………… %. 
* 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 RTG3 
Ciemnia 
automatyczna 

AFP Mini Med. 

AFP 

IMAGING 
USA 

2S 8532-
2S 

1997 '08.2019 1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 215 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 … %. 
* 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

   (  POZ. 1 + 2  ) 
 

  netto ……………… zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

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

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

 

 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 216 
Wywoływarka automatyczna MI-5 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 216 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 ….. %. 
* 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. RTG2 
Wywoływarka 
automatyczna 

MI-5 Speed 
 

Niemcy 
 

09203076 
 

2009 
 
 

'08.2019 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 216 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 
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………………. 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 ….%. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 217 
Analizatory 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 217 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 …. %. 
* 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. Płuc 
Analizator kwasowo- 
zasadowy 
 

Model 248 Siemens 
 

8210 2005 
 

'10.2019 1    

2. SOR 

Analizator 
parametrów stanów 
krytycznych 
 

Rapid Point 
500 
 

Siemens 
 

31195 
 

2012 
 

W ciągu 7 dni 
od daty 

podpisania 
umowy 

1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 217 do udziału w niniejszym postępowaniu 

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

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 6 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 …………….%. 
* 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 

 

…………… % 
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5.ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (PRZEGLĄDY + NAPRAWY) 

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

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

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 218 
Cystoskopy 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 218 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 …. %. 
* 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 

 
Cystoskop 

 
brak 

REMA 
 

260211 
 

2003 

W ciągu 7 dni 
od podpisania 

umowy 
1    

2 PUro Cystoskop brak brak brak 2004 
W ciągu 7 dni 
od podpisania 

umowy 
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 218 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 
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……………….. 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 ……….. %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 219 
Stymulator zewnętrzny nerw.-mięśn. Krio Metrum 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 219 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 …. %. 
* 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. ZOL 
Stymulator 

zewnętrzny nerw.-
mięśn. 

Sys Stim 
226 

Mettler 
Elektronics 

100XMW597 2000 

W ciągu 7 dni od 
podpisania 

umowy 
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 219 do udziału w niniejszym postępowaniu 

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

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 2 ROBOCZOGODZIN 

 

………………..z ł netto 

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 220 
Aparat do krioterapii Zimmer 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 220 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 ….. %. 
* 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. Rehab2 
Aparat do 
krioterapii 

Cryo - 5 Zimmer 793538 2003 
 

W ciągu 7 dni 
od podpisania 

umowy 
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 220 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 
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datę złożenia oferty wynosi … %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 221 
Napęd do wprowadzania igieł doszpikowych 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 221 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 ………..%. 
* 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. Pediatr3 
Napęd do 

wprowadzania igieł 
doszpikowych 

EZ-IO brak 54740 2010 
W ciągu 7 dni 
od podpisania 

umowy 
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 221 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 
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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 ………… %. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 222 
Urządzenie do leczenia ran KCI 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 222 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 ………….. %. 
* 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 Nr fabryczny 
Rok 

prod. 

Termin  
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. ChOg 

Urządzenie do 
leczenia ran 
60400 
 

 
V.A.C. Ultra 
 

KCI 
 

VFVS04050 

 
 

2015 

 

W cigu 7 dni 
od daty 
podpisania 
umowy 

1 150   

 
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 222 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 
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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 …………%. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 223 
Spirometry 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 223 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 ….. %. 
* 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 Nr fabryczny Rok prod. 
Termin  

planowanego 
przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. Płuc 
Spirometr 
LUNGTEST 

1000 
 

MES Kraków 
 

13 2004 

W ciągu 7 
dni od daty 
podpisania 
umowy 

1    

3 Płuc 
Spirometr  
diagnostyczny 
 

abcPNEUMO2000 
 

ABC Med. 
7D80801PN01 
 

2008 
'09.2018 

 
1    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 223 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 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 1 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, 

który na datę złożenia oferty wynosi ….%. 
* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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 PAKIET – Nr 224 
Optyki urologiczne 

 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 224 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 …. %. 
* 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 Nr fabryczny 
Rok 

prod. 

Termin  
planowane

go 
przeglądu 

Ilość 
przegląd

ów 

Cena 
jednostkow

a 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

 1. 

 
Urolog 
 

Optyka Panoview  
PULS-URO 30st. -  śr. 
4 mm 

8654.422 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000273084 
 

2013 '01.2019 1    

 
2. 
 

Urolog 
 
 

Optyka Panoview  
PULS-URO 30st. -  śr. 
4 mm 

8654.422 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000273085 
 

2013 '01.2019 1    

 3 

Urolog 
 
 

Optyka Panoview  
PULS-URO 30st. -  śr. 
4 mm 

8654.422 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000273083 
 

2013 '01.2019 1    

 4 

Urolog 
 
 

Optyka urologiczna  
70     
 

cystosko sztywny 

 

Wolf-
Niemcy 
 

5000168644 
 

2009 
 

'01.2019 1    

 5 Urolog 
Optyka urologiczna  
70     

cystosko sztywny 

 
Wolf-
Niemcy 

5000168644 2009 '01.2019 1    
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 6 

 
Urolog 
 

Optyka urologiczna 0 
 

cystosko sztywny 

 

Wolf-
Niemcy 
 

5000163409 
 

2009 
 

'01.2019 1    

 7 

Urolog 
 
 

Optyka urologiczna 30                 
 

Resektoskopy 
monopolarne 

Wolf-
Niemcy 
 

5000168001 
 

2009 
 

'01.2019 1    

 8 
Urolog 
 

Ureterorenoskop E 
kompaktowy 
 

8654.524 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000275014 
 

20013 '01.2019 1    

 9 
Urolog 
 

Ureteropieloneostomia 
E kompaktowy 
 

8654.524 
Wolf-
Niemcy 
 

5000275025 
 

2013 '01.2019 1    

 10 
Urolog 
 

Uretrom optyczny 
 

8667.911 

 

Wolf-
Niemcy 
 

1077224/10784
19 
 

2009 '01.2019 1    

 11 
Urolog 
 

Video-
ureterocystoskop  16 
Charr 
 

cystosko giętki 

 

Wolf-
Niemcy 
 

80208861/1900 
 

2009 '01.2019 1    

 12 
Urolog 
 

Zestaw do PCNL 
(nefroskop, optyki) 

 
Wolf-
Niemcy 
 

brak 2009 '01.2019 1    

 13 
Urolog 
 

Resektoskop - 
Napęd/transporter 
aktywny z zamkniętym 
uchwytem 

resektoskop 
biopolarny 

 

Wolf-
Niemcy 
 

1189177 
 

2013 '01.2019 1    

 14 
Urolog 
 

Optyka 
autoklaw.operac.18-30 
(zest.do litotrypcji i resekcji) 
 

dopęcherzowa 
Wolf-
Niemcy 
 

5000169263 
 

2009 '01.2019 1    

 15 Puro 

Optyka Panoview 
PLUS-URO  30st. - 4 
mm 
 

8654.422 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000273082 
 

2013 '01.2019 1    
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 16 
Urolog 
 

Uchwyt do LithoClast 
(głowica 
pneumatyczna) 
 

PN 3 
 

EMS 
Szwajcari
a 
 

BZ 05566 
 

2015 '01.2019 1    

 17 Urolog 
Uchwyt do LithoClast 
(głowica 
pneumatyczna) 

PN 3 
 

EMS 
Szwajcari
a 
 

BZ 05566 2015 '01.2019 1    

 18 
Urolog 
 

Optyka Panoview 0 
stopni 
 

8650.414 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000336868 
 

2015 '01.2019 1    

 19 Urolog 
Optyka Panoview 0 
stopni 
 

8650.414 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000336882 
 

2015 '01.2019 1    

 20 
Urolog 
 

Optyka Panoview 30 
stopni 
 

8654.422 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000330876 
 

2015 '01.2019 1    

 21 
Urolog 
 

Optyka Panoview 30 
stopni 
 

8654.422 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000330803 
 

2015 '01.2019 1    

 22 
Urolog 
 

Uretereneroskop 
kompaktowy 
 

8703.524 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000322780 
 

2015 '01.2019 1    

 23 
Urolog 
 

Ureterorenoskop  
kompaktowy 
 

8703.524 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000336788 
 

2015 '01.2019 1    

 24 
Urolog 
 

Nefroskop 
 

8965401 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000326681 
 

2015 '01.2019 1    

 25 
Urolog 
 

Resektoskop (optyka 
30, transporter, 
płaszcz zew. 
płaszcz wewn. 

8654.422 
8654.205 
8655.374 
8655.384 

 

Wolf-
Niemcy 
 

5000330808 
1278154 
1281557 
1283337 

 

2015 '01.2019 1    
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 26 
Urolog 
 

Światłowód 2,5 – 4,8 
MM 

    '01.2019 1    

 27 
Urolog 
 

Zestaw do litotrypsji 
 

brak 
Wolf-
Niemcy 
 

brak 2016 '01.2019 1    

 28 
Urolog 
 

w tym Optyka 
operacyjna 12 st. 
 

Panoview 
Wolf-
Niemcy 
 

5000351873 
 

2016 '01.2019 1    

 29 
Urolog 
 

Optyka urologiczna 30 
st. 
 

8654.422 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000366389 
 

2016 '01.2019 1    

 30 
Urolog 
 

Optyka urologiczna 30 
st. 
 

8654.422 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000368973 
 

2016 '01.2019 1    

 31 
Urolog 
 

Optyka urologiczna 30 
st. 
 

8654.422 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000361399 
 

2016 '01.2019 1    

 32 
Urolog 
 

Optyka urologiczna 30 
st. 
 

8654.422 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000360833 
 

2016 '01.2019 1    

 33 
Urolog 
 

Ureterorenoskop giętki 
 

7305.001 
 

Wolf-
Niemcy 
 

500167027 
 

 '01.2019 1    

 34 Urolog 
Ureterorenoskop giętki 
 

7305.002 
 

Wolf-
Niemcy 
 

500167028 
 

 '01.2019 1    

 35 
Urolog 
 

Nefroskop Panonviev 
25 st. 
 

8962.433 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000277108 
 

 '01.2019 1    

 36 
Urolog 
 

Optyka 30 st. 
 

8654.422 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000319282 
 

 '01.2019 1    

 37 
Urolog 
 

Optyka 30 st. HD 
 

8654.522 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000165884 
 

 '01.2019 1    

 38 
Urolog 
 

Optyka 70 st. 
 

8650.515 
 

Wolf-
Niemcy 
 

5000147313 
 

 '01.2019 1    

 39 
Urolog 
 

Dźwignia Albarana 
 

8650.204 
 

Wolf-
Niemcy 
 

brak  '01.2019 1    
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 40 Urolog 
Dźwignia Albarana 
 

8650.204 
 

Wolf-
Niemcy 

brak  '01.2019 1    

 41 
Urolog 
 

Dźwignia Albarana 
 

8650.214 
 

Wolf-
Niemcy 
 

brak  '01.2019 1    

 42 
Urolog 
 

Cystoskop + obturator   
 

19,5 
8650.0345 
 

Wolf-
Niemcy 
 

brak  '01.2019 1    

 43 
Urolog 
 

Cystoskop + obturator 
 

19,5 
8650.0345 

Wolf-
Niemcy 
 

brak  '01.2019 1    

 44 
Urolog 
 

Cystoskop + obturator 
 

21 8650.0445 
 

Wolf-
Niemcy 
 

brak  '01.2019 1    

 45 Urolog Cystoskop + obturator   
21 8650.0445 
 

Wolf-
Niemcy 
 

brak  '01.2019 1    

 46 Urolog Cystoskop + obturator   
21 8650.0445 
 

Wolf-
Niemcy 
 

brak  '01.2019 1    

 47 
Urolog 
 

Pompa urologiczna 
ssąca 
 

 
2224 

 

 
Wolf-
Niemcy 
 

 
090218 
 

 
2009 

'01.2019 1    

 48 
Urolog 
 

Żródło światła do 
systemu PDD 

5138 

 

 
Wolf-
Niemcy 
 

 
1100134728 
 

 
2009 

'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 224 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 25 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej 

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 25 ROBOCZOGODZIN 

…………………. zł netto 

…………………. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 25 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na 
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datę złożenia oferty wynosi ……………%. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 25 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

 

 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 225 
Sterylizatory SMS 

  

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 225 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 ……….. %. 
* 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 Nr fabryczny 

Rok 
prod. 

Termin  
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 CSter 
Sterylizator parowy 
SMS 

AS 666 
WPA 
 

SMS 
110 
 

2012 
'02.2019 
'08.2019 

2    

3 
SOGink2 

 
Sterylizator parowy 

 

AS 446 
WA 
 

SMS 
167 

 
2015 

'03.2019 
'09.2019 

2    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 225 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 20 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 30 ROBOCZOGODZIN 

…………………. zł netto 

………………… zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 20 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na 

datę złożenia oferty wynosi …..%. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 20 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 226 
Sterylizatory Belimed 

  

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 226 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 … %. 
* 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 
Producen

t 
Nr fabryczny 

Rok 
prod. 

Termin  
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 CSter Sterylizator parowy MST 
MST V 666 
VS2 

BELIMED 
AG 
 

22168 
 

2013 
'05.2019; 
11.2019 

2    

2 CSter 
Myjnia ultradźwiękowa 
Sonorex 

ZE 1058 DT 
BELIMED 
AG 

3213.00077627.012 2015 
'05.2019; 
11.2019 

2    

3 CSter 
Myjnia dezynfektor 
 

WD 200 
 

BELIMED 
AG 
 

99210.11T1034 
 

2015 
'05.2019; 
11.2019 

2    

4 CSter 
Zgrzewarka HAWO 
rotacyjna 

HM 800 DC-
V 

BELIMED 
AG 
 

485697 
 

2015 '11.2018 1    

5 CSter 
Kompresor Bambi 
 

BB 24 
 

BELIMED 
AG 
 

1219 
 

2015 

W ciągu 7 dni od 
daty podpisania 
umowy 
'07-08.2019 

2    

 
RAZEM 

Wartość netto i brutto 
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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 226 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 20 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 30 ROBOCZOGODZIN 

………………… zł netto 

……………….. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 20 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na 

datę złożenia oferty wynosi 23%. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 20 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  …………………………….. 

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

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

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 227 
Myjnia Medizin Mechanik 

  

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 227 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 ………….. %. 
* 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 Nr fabryczny 

Rok 
prod. 

Termin  
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 
Endo2 
 

Myjnia dezynfektor 
 

Innova E 
2 
 

Medizin 
Mechanik 

 

52777002 
 

2007 '10.2019 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 227 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 …………..%. 
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* 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 
 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 228  
Zestaw urologiczny STORZ 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 228 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 ……%. 
* 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 Nr fabryczny 

Rok 
prod. 

Termin  
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 Puro 
Źródło światła 
 

brak 
STORZ 
 

5004 
 

brak '01.2019 1    

2 
Urolog 
 

Litotryptor 24ch 
27076A 
 

STORZ 
 

LOTIB01 
 

2008 '02.2019 1    

3 
Urolog 
 

Żródło światła 
Halogen 
250W Twin 

 

STORZ 
 

201133 20 
 

2008 '01.2019 1    

4 
Urolog 
 

Litotryptor 
optyczny 

27074 B 

 
STORZ 
 

brak brak '01.2019 1    

5 
Urolog 
 

Dźwignia 
Albarana 

27026EC 

 
STORZ 
 

brak brak '01.2019 1    

6 
Urolog 
 

Zestaw PCNL 
płaszcz, 
rozszerzadła, 
obturator, 

8965.041 

 
STORZ 
 

brak brak '01.2019 1    
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prowadnica 

7 
Urolog 
 

Zestaw PCNL 
płaszcz, 
rozszerzadła, 
obturator, 
prowadnica 

8965.041 
STORZ 
 

brak brak '01.2019 1    

8 Urolog 

Zestaw PCNL 
płaszcz, 
rozszerzadła, 
obturator, 
prowadnica 

8962.065 
 

STORZ  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 228 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 5 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 5 ROBOCZOGODZIN 

……………… zł netto 

……………… zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 5 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na 

datę złożenia oferty wynosi ………..%. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO 5 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 
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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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 229 
Kardiomonitor EMTEL 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 229 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 ………… %. 
* 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 Nr fabryczny 

Rok 
prod. 

Termin  
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 WewnE 
Kardiomonitor 
 

FX 3000 
MD 
 

EMTEL 
 

9140831 
 

2014 '07.2019 1    

2 WewnE 
Kardiomonitor 
 

FX 3000 
MD 
 

EMTEL 
 

9140832 
 

2014 '07.2019 1    

3 WewnE 
Kardiomonitor 
 

FX 3000 
MD 
 

EMTEL 
 

9140833 
 

2014 '07.2019 1    

4 WewnE 
Kardiomonitor 
 

FX 3000 
MD 
 

EMTEL 
 

9140834 
 

2014 '07.2019 1    

5 ChUraz 
Kardiomonitor 
 

FX 3000 
MD 
 

EMTEL 
 

7151038 
 

2015 '07.2019 1    

6 ChOg Kardiomonitor FX 3000 EMTEL 7151036 2015 '07.2019 1    
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 MD 
 

  

7 
Płuc 
 

Kardiomonitor 
 

FX 3000 
MD 

EMTEL 7151037 2015 '07.2019 1    

8 Wewn2 
Kardiomonitor 
 

FX 3000 
MD 

EMTEL 9140829 2014 '07.2019 1    

9 Wewn2 
Kardiomonitor 
 

FX 3000 
MD 

EMTEL 9140830 2014 '07.2019 1    

10 Neuro Kardiomonitor 
FX 3000 
MD 

EMTEL 9140835 2014 '07.2019 1    

11 Wewn2 
Kardiomonitor 
 

FX - 2000 
 

EMTEL 
 

0642 
 

2002 '08.2019 1    

12 Wewn2 Kardiomonitor 
FX - 2000 
 

EMTEL 
 

0641 
 

2002 
 
06.2019 

1    

13 Pediat Kardiomonitor 
FX - 2000 
M 
 

 
EMTEL 

0850 
 

2003 

'W ciągu 7 dni 
od daty 
podpisania 
umowy 

1    

14 SOR 
Kardiomonitor 
stacjonarny 

FX 2000P 
 

EMTEL 
1846 
 

2006 

'W ciągu 7 dni 
od daty 
podpisania 
umowy 

1    

15 SOR 
Kardiomonitor 
stacjonarny 

FX 2000P 
 

EMTEL 
1845 
 

2006 

'W ciągu 7 dni 
od daty 
podpisania 
umowy 

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 229 do udziału w niniejszym postępowaniu 

za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 10 roboczogodzin pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w 

wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 10 ROBOCZOGODZIN 

……………… zł netto 

……………….. zł brutto 

Powyższa cena ofertowa brutto 10 roboczogodzin pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na 

datę złożenia oferty wynosi …………….%. 
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* CENA OFERTOWA BRUTTO 10 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  …………………………….. 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 

 

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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PAKIET – Nr 230 
Komora Laminarna Alpina 

1.     CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji: 

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 230 do udziału w niniejszym 

postępowaniu za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 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 …..%. 
* 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: 

L
p
. 

Kod 
PJS 

Nazwa sprzętu Typ,  Model Producent Nr fabryczny 
Rok 

prod. 

Termin  
planowanego 

przeglądu 

Ilość 
przeglądów 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. Prątek Komora laminarna 
BIO 130A 
II 

ALPINA 181 2013 '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 230 do udziału w niniejszym 

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

zamawiającego w wysokości: 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

PROGNOZOWANEJ ROBOCIZNY W ILOŚCI 2 ROBOCZOGODZINA 

…………….. zł netto 

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

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

 

 
 
 
 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 


