Załącznik nr 1
Dane Wykonawcy (Oferenta):
Pełna nazwa: ...........................................................
Adres:

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

Tel. i fax:

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

REGON: …………………… NIP: ……..………………

OFERTA
Do
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2
Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie udzielenia zamówienia na
dostawę implantów chirurgicznych dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, składamy
następującą ofertę:
1. Oferujemy realizację zamówienia w oparciu o ceny jednostkowe wyszczególnione w załączonym formularzu
asortymentowo-cenowym oraz za łączną cenę:
Pakiet nr 1:
wartość netto: ......................................
kwota VAT: ........................................
wartość brutto: ......................................
słownie wartość brutto: .......................................................................................................................................
Pakiet nr 2:
wartość netto: ......................................
kwota VAT: ........................................
wartość brutto: ......................................
słownie wartość brutto: ..................................................................................................... ..................................
Oferujemy termin realizacji dostawy cząstkowej wynoszący …………… dni roboczych od chwili złożenia
zamówienia przez Zamawiającego (termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych i nie krótszy niż 1 dzień roboczy)

2.

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/ reprezentowanego przeze mnie podmiotu z
postępowania w oparciu o przesłanki wymienione w rozdz. V siwz.

3.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. VI siwz.

4.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia
(projektem umowy) określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz że akceptuję je bez
zastrzeżeń.

5.

Oświadczam,

że

uważam

się

związany

złożoną

ofertą

do

upływu

terminu

wskazanego

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.

Oświadczamy, że wszystkie oferowane wyroby medyczne zostały wpisane do Bazy Danych prowadzonej
przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, zostały sklasyfikowane według obowiązujących przepisów, posiadają aktualne certyfikaty
zgodności potwierdzające przeprowadzenie oceny zgodności oraz spełnienie wymagań zasadniczych, są
oznakowane znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich procedur zgodności, posiadają instrukcje
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używania dostarczane wraz z wyrobem, są oznakowane nazwą i adresem wytwórcy oraz nazwą lub
adresem autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora, lub importera.
7. Oświadczam, że: (niewłaściwe skreślić)
nie będę polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
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)
8. W związku z treścią art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że (niewłaściwe skreślić):


nie należę /reprezentowany przeze mnie podmiot nie należy/ do żadnej grupy kapitałowej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*



należę /reprezentowany przeze mnie podmiot należy/ do grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn.
zm.) i w związku z tym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej* (należy
załączyć listę podmiotów)

9 W związku z treścią art. 91 ust. 3a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że (niewłaściwe skreślić):
 wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), dla następujących towarów lub usług (podać nazwy
towarów lub usług), ………….……………………………………….…………………………………..
których łączna wartość (bez kwoty podatku VAT) wynosi …………………………………………….
 wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
przepisami o podatku od towarów i usług (VAT)

.............................................................
(miejscowość i data)

..................................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
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