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FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na zakup systemu kontrolowanego zamrażania 

komórek i tkanek, nr postępowania PN - 134/17/JP 

 

I. OFERTĘ SKŁADA: 

 

Nazwa Wykonawcy  

wpisany do: 

 

 

 Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

……………………...…………….. pod nr KRS ..................... 

 lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej ................................................................. 

NIP  

REGON  

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

To małe /średnie przedsiębiorstwo Tak/nie*/ 

 

II.  OFERTA WYKONAWCY 

 

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: 

 

Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej   wykonanie przedmiotu zamówienia  

za cenę:  

............................................................................................... PLN netto  

(słownie złotych netto: ..........................................................................) i  

............................................................................................... PLN brutto  

(słownie złotych brutto: .........................................................................),  

*) niepotrzebne skreślić 

 

1. Podane w ofercie ceny obejmują pełny przedmiot i zakres zamówienia zgodnie  

z zasadami i warunkami określonymi w SIWZ  a także uwzględniają wszystkie składniki 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny.    

2. Oferujemy termin dostawy ...... tygodni (maksymalnie do 12 tygodni) od daty zawarcia 

umowy.  
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3. Oferujemy gwarancję  .........  miesięcy (min. 12 m-ce).  

4. Oferujemy termin płatności ……………. dni (min. 60 dni) od daty dostarczenia faktury do 

Zamawiającego.  

5. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 30 dni od dnia składania ofert. 

6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym 

zgodnie z Istotnymi postanowienia (...), stanowiącymi Załącznik nr 6 do SIWZ.  

7. Oświadczamy, że poniższe części zamówienia zlecimy podwykonawcom*   

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

…………(zakres/nazwa podwykonawcy) 

8. Informacje zawarte na stronach ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 

Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. * 

9. Inne ważne informacje nie podane wyżej ……………………………………………. 

10. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………......….....…… 

tel. ................................. faks: …………………….. e-mail: ………....................…............................. 

 

Do oferty załączamy poniższe dokumenty lub oświadczenia: 

- pełnomocnictwa* 

- wymagane w siwz dokumenty i oświadczenia oświadczenie(a) złożone  w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków z art. 22 ust. 1b oraz braku podstaw do wykluczenia z art. 

24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 upzp oraz dokumenty i oświadczenia wymagane na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

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

Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

lub  pieczątka wraz z podpis  

 


