Załącznik nr 1
Dane Wykonawcy/Oferenta:
Pełna nazwa: ...........................................................
Adres:

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

Tel. i fax:

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

OFERTA
Do
Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej
43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie udzielenia zamówienia na
dostawę wolnostojącego niezabudowanego agregatu prądotwórczego wraz z instalacją na terenie SZChPiG
w Bystrej, składamy następującą ofertę:

1. Oferujmy realizację zamówienia na następujących warunkach:
Dostawa oraz instalacja wolnostojącego niezabudowanego agregatu prądotwórczego /1 szt./:
Cena netto: .........................................................................
Kwota VAT: ................................ wg stawki VAT: ……..
Cena brutto: .........................................................................
(słownie brutto: .................................................................................................................................................)

Warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego:
- okres gwarancji na oferowane urządzenie: (podać w miesiącach) ………...…………
- czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki lub awarii: (podać w godzinach) ……….…………………….….
- maksymalny termin usunięcia usterki lub awarii: (podać w godzinach) ……………………………………..
- szczegółowe warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego – zgodnie z siwz.

2.

Oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania w oparciu o przesłanki
wymienione w rozdz. V siwz.

3.

Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. VI siwz.

4.

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia
(projektem umowy) określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz Ŝe akceptujemy je
bez zastrzeŜeń.

5.

Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych złoŜoną ofertą do upływu terminu wskazanego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.

Gwarantujemy zrealizowanie zamówienia w zakresie dostawy, zainstalowania oraz uruchomienia
urządzenia w terminie …………. tygodni od daty zawarcia umowy.
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7.

Gwarantujemy moŜliwość płatności wynagrodzenia za zrealizowanie zamówienia (płatności ceny oferty)
w 18-tu równych comiesięcznych ratach, bez dodatkowych kosztów, z płatnością pierwszej raty w terminie
30 dni od daty wystawienia faktury.

8.

Oświadczamy, Ŝe w okresie obowiązywania gwarancji uprawnienia zamawiającego z tytułu udzielonej
gwarancji a takŜe wszelkie czynności serwisowe w zakresie serwisu gwarancyjnego wykonywanie będą
przez autoryzowany serwis tj. przez firmę …………………………..…………………………, z ramienia
której za realizację zamówienia odpowiedzialny jest …………………………………….………………, tel.
kontaktowy: ………………… Przeglądy gwarancyjne i niezbędne badania techniczne wykonywane będą
przez podmiot wymieniony w pkt. 8 bez wezwania, w terminach wynikających z obowiązujących
przepisów, instrukcji obsługi, warunków gwarancji bądź innych właściwych dokumentów. Zgłoszenia
Zamawiającego dotyczące awarii/usterek będą przyjmowane pod nr telefonu/faksu: ……………………….

9.

Oświadczam, Ŝe*:
a) nie będę polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
b) będę polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów: w tym:
- w zakresie wiedzy i doświadczenia: ……………………………………………..… (wskazać podmiot/y)
- w zakresie potencjału technicznego: ……………………………………………….. (wskazać podmiot/y)
- w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: ……………………………. (wskazać podmiot/y)
- w zakresie zdolności finansowych: …………………………………………..…….. (wskazać podmiot/y)

10. Oświadczam, Ŝe*:
a) zamówienie zrealizujemy sami bez udziału podwykonawców
b) zamierzamy

powierzyć

podwykonawcom

wykonanie

następującej

części

zamówienia:

…………………………………………………………………………..…………………………………

11. Informujemy, Ŝe wadium zostało wniesione w formie …………......................................................;
Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek bankowy/adres: .....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………

12. Ofertę składamy na .................. kolejno ponumerowanych stronach.

* - niewłaściwe skreślić

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

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

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)
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