Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/20/2019
OFERTA
Nazwa Oferenta
......................................................................................................................................
Siedziba Oferenta
.......................................................................................................................................
Telefon/ Fax ................................................. E-mail: …………………………………….
NIP: ………………………… REGON: ……………………………
Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej………………………….
W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawę materiałów opatrunkowych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Częstochowie

1. Oferuję/-my* wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Formularzu
asortymentowo – cenowym za cenę:
Lp.
Nazwa
Wartość
netto
PAKIET NR 1
PAKIET NR 2
PAKIET NR 3 poz. 5
PAKIET NR 3 poz. 6
PAKIET NR 3 poz. 7
PAKIET NR 3 poz. 8
PAKIET NR 3 poz. 9
PAKIET NR 3 poz. 10
PAKIET NR 4
poz.11,12,13,14
PAKIET 4A
poz.15,16,17
PAKIET NR 5
PAKIET NR 6 poz. 20
PAKIET NR 6 poz. 21
PAKIET NR 6 poz. 22
PAKIET NR 6 poz. 23
PAKIET NR 6 poz. 24
PAKIET NR 6 poz. 25
PAKIET NR 6 poz. 26
PAKIET NR 6 poz. 27
PAKIET NR 7
PAKIET NR 8 poz. 34
PAKIET NR 8 A
poz. 35,36,37,38
PAKIET NR 9
PAKIET NR 10
PAKIET NR 11
PAKIET NR 12
PAKIET NR 13
PAKIET NR 14

%
VAT*

Wartość
VAT

Wartość
brutto

Razem:
w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną
oferowaną część

*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki
oddzielnie.
Wartość netto ......................zł. Słownie netto ............................................PLN
Wartość brutto ……………… zł. Słownie brutto::.........................................PLN
w tym podatek VAT w wysokości ......% tj.

.PLN

(słownie .....................................................................................................................)

2. Określamy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury.
3. Oferuję/-my termin dostawy. .......dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (nie
dłuższym niż 2 dni robocze).
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się szczegółowo ze SIWZ, przyjmujemy określone w niej
warunki i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że jako Wykonawca składający ofertę* (wspólnicy konsorcjum składający ofertę
wspólną*) oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o przetargu oraz w SIWZ, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 Pzp.
W załączeniu przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ.
6. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, na
podstawie art. 22 ust. 1 Pzp, przez Zamawiającego ogłoszeniu. W załączeniu przekazujemy
stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ.
7. Oświadczamy, że nasza oferta nie zawiera/ zawiera* informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje
takie
zawarte
są
w
następujących
dokumentach:
..................................................................................................................
Zastrzegając
tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.
8. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy
się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa
termin składania ofert.
10. Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 Prawa zamówień publicznych.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawimy dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*,małym przedsiębiorstwem*,średnim
przedsiębiorstwem*.
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE I.124 z 20.05.2003, str.36):
TAK
NIE
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza
50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
**RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1).
** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia
wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

13. Ofertę składam/-y* na …………..ponumerowanych stronach, w kolejności:
1)
2)
3)
4)
5)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
FORMULARZ OFERTOWY
UPOWAŻNIENIE/ PEŁNOMOCNICTWO
……………………………………………………….…………
...........................................................................................

Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania dalszych informacji,
jeżeli będą wymagane:
1) informacje techniczne: tel ..................... Pan/i ...................................................
2) informacje finansowe: tel ...................... Pan/i ...................................................

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.)

Nasza oferta zawiera ................. kolejno ponumerowanych stronach.

Dnia .............................
...................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo.
wypełnić w sposób czytelny wszystkie wskazane do tego miejsca lub wpisać: nie
dotyczy

