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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Formularz ofertowy   

 
 
Postępowanie nr PN-44/19/IJ 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawy radiologicznych osłon osobistych dla pacjenta oraz parawanów 
ochronnych 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

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:  

Osoba upoważniona do kontaktu z 
Zamawiającym (imię i nazwisko, 
telefon, fax, e-mail) 

 

Mały/średni przedsiębiorca : 
TAK/NIE* (odpowiednie skreślić) 

 

 

II.  OFERTA WYKONAWCY 

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: 
 
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
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Pakiet nr 1 

Wartość netto : ………………………………..… zł (słownie: …………………………………………………………………………… z ł) 

Stawka podatku VAT: ….. %   

Wartość brutto : ……………………………..… zł (słownie: ……………………………………………………………………….…… z ł) 

Pakiet nr 2 

Wartość netto: ………………………..… zł (słownie : ……………………….…………………….……………………………… zł) 
 
Stawka podatku VAT: ….. %   
 
Wartość brutto: ………………………… zł (słownie : …………..………………..………………………………………………… zł) 
 
Pakiet nr 3 

Wartość netto: ……………………..…… zł (słownie: ……………………………………………….……………………………… zł) 
 

Stawka podatku VAT: ….. %   
 

Wartość brutto: ……………………..… zł (słownie: ………………………………………………………………………………… zł) 
 

 
 
Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy  
do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków 
zawartych w SIWZ.  

2. Oświadczamy iż zaoferowany asortyment jest dobrej jakości oraz dopuszczony został do obrotu  
i do używania na terenie RP. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oferujemy termin płatności  ……………..…… (min 60 dni) od daty każdorazowego otrzymania faktury 
wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem dostawy. 

5. Oferujemy termin gwarancji przedmiotu umowy ………………….(minimum 12 m-cy) 
6. Oświadczamy, że zobowiązujmy się wykonać cały zakres przedmiotu zamówienia siłami własnymi* 

/lub przy pomocy podwykonawców* (należy wówczas wypełnić poniższą tabelę) - *niepotrzebne 
skreślić: 

 
Wykaz części zamówienia, które wykonanie  Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
 

Lp. Powierzony zakres prac Nazwa podwykonawcy 

   

   

 



3 
 

7. 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.    

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji(-e) stanowiących(-e) 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje zawarte na stronach ………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 2 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i nie mogą być udostępniane przez 
Zamawiającego. * 
 

L.P. 
Nazwa dokumentu 

utajnionego 
Uzasadnienie faktyczne i 

prawne 

Dokument potwierdzający przyczynę 
i ważność utajnienia /dokument 

załączyć do oświadczenia/ 

1.    

2.    

 

W związku z utajnieniem w.w dokumentów oświadczamy, że: 

a/ wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje 
nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (decyzja/dezycje w załączeniu); 
b/ zastrzeżenie niejawności w.w informacji jest nadal ważne; 
c/ informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez spółki i 
przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania takich dokumentów 
w rejestrach sądowych; 
d/ informacje te nie dotyczą wymagań stawianych przez Zamawiającego Wykonawcom, jako warunki 
przystąpienia do postępowania i kryteriów wyboru Wykonawcy; 
e/ po podjęciu decyzji o objęciu w.w informacji tajemnicą przedsiębiorstwa informacje te nie były 
nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie 
zapoznano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym. 

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeśli nie dotyczy - 
skreślić). 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz ądzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

2) 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 
 

13. Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 

14. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów  
z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………………………………..…  

                                                  (imię nazwisko – stanowisko) 
 

tel. kont. ………………………............ 
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Ofertę składam(-my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  
Na ofertę składają się : 

 
1. ................................................................................... 

2. .................................................................................... 

3. .................................................................................... 

4. …………………..…………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………. 

 

....................................……..……                               ………..…………….……………………………………………………………        
         (miejscowość, data)                                (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,   
                                                                     uprawnionej /uprawnionych  do  wyst ępowania  w obrocie  
                                                                                      prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sk ładania  
                                                                                                                 o świadczeń woli w jego imieniu) 
 
NA FAKTURZE VAT NALEŻY PODAĆ: 

- nr umowy, na podstawie, której dostawa została wykonana 
2. */ niepotrzebne skreślić     



Załącznik Nr 2 do SIWZ  PN-44/19/IJ 

 

Formularz cenowy  -opis przedmiotu zamówienia  

 

 

Pakiet Nr 1  

 

Lp. Nazwa  Liczba 
szt.  

Cena jedn. 
neto  

Stawka 
VAT w % 

Cena jedn. 
brutto  

Wartość netto  Wartość brutto  PRODUCENT 
Nr katalogowy – 
jeśli posiada  

1 Osłona na tarczycę w gabinetach rtg   
rozmiar uniwersalny - 11cm na 47 cm  
ochronność 0,5 mmPb 

2       

2 Półfartuch  na miednicę  
wymiar   45 x 50 cm 
ochronność 0,5 mm Pb 

3       

Razem:    ------------------- 
 

 

             …………………………………………… 

pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 



 

Pakiet Nr 2  

 

Osłony do pracowni tomografii komputerowej  

 

Lp. Nazwa  Liczba 
szt.  

Cena jedn. 
neto  

Stawka 
VAT w % 

Cena jedn. 
brutto  

Wartość netto  Wartość brutto  PRODUCENT 
Nr katalogowy – 
jeśli posiada  

1 Osłony bizmutowe na oczy – 
wielorazowego użytku  
Zaprojektowane do formowania się do 
kształtu oczu - rozmiar uniwersalny  

6       

2 Osłony bizmutowe na tarczyce 
wielorazowego użytku 
Rozmiar uniwersalny 

3       

3 Osłony bizmutowe na piersi 
wielorazowego użytku 
Rozmiar standardowy dla dorosłej 
osoby 

3       

Razem:    ------------------- 
 

 

             …………………………………………… 

pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 



 

Pakiet Nr 3 

 

Lp. Nazwa  Liczba 
szt.  

Cena 
jedn. 
neto  

Stawka 
VAT w % 

Cena jedn. 
brutto  

Wartość 
netto  

Wartość 
brutto  

PRODUCENT 
Nr katalogowy – 
jeśli posiada  

1 Parawan ochronny jezdny  
(pełny bez szyby) kolor dowolny 
wymiary szer. 1 metr/ wys. 2 metry o 
grubości ochronnej ołowiu 0,5 mm Pb 

11       

2 Parawan ochronny jezdny mobilny 
dwuskrzydłowy (pełny bez szyby) kolor 
dowolny wymiary szer. 1,5 metra/ wys. 2 
metry o grubości ochronnej ołowiu 0,5 mm 
Pb 

1       

3         
Razem:    ------------------- 

 

Poz. 1 – zakup dla Zakładu Radiologii I (ul. Roentgena 5) 

Poz. 2 - zakup dla Zakładu Radiologii II (ul. Wawelska 15 B)  

 

             …………………………………………… 

pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ PN-44/19/IJ 
Wykonawca: 

……………………………………………………
………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………
………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
 

Dostawy radiologicznych osłon osobistych dla pacjenta oraz parawanów ochronnych , 

prowadzonego przez Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

 

…………………………..…., dnia ………………..……. r.     …………………………………………… 

          miejscowość  
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 

 

 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ w zakresie postępowania PN-44/19/IJ, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..,  

w następującym zakresie: …………………….…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………………………..…., dnia ………………..……. r.     …………………………………………… 

          miejscowość  
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………………………..…., dnia ………………..……. r.     …………………………………………… 

          miejscowość  
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do PN-44/19/IJ 
 

Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
 

Dostawy radiologicznych osłon osobistych dla pacjenta oraz parawanów ochronnych  

prowadzonego przez Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie ww. przepisu] 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1  ustawy Pzp  . 

 

…………………………..…., dnia ………………..……. r.     …………………………………………… 

          miejscowość  
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 * ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………..…., dnia ………………..……. r.     …………………………………………… 

          miejscowość  
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy (podpis) 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………………………..…., dnia ………………..……. r.     …………………………………………… 

          miejscowość  
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy (podpis) 
 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………………………..…., dnia ………………..……. r.     …………………………………………… 

          miejscowość  
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………………………..…., dnia ………………..……. r.     …………………………………………… 

          miejscowość  
pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy (podpis) 
 



 
 

Załącznik Nr 5 do SIWZ   
Postępowanie nr PN-44/19/IJ 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostawy radiologicznych osłon osobistych dla pacjenta oraz parawanów 
ochronnych 

 
OŚWIADCZENIE (art. 24 ust. 11 Pzp) 

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokół z otwarcia ofert) 

w imieniu: 
 

……………..…………………………………………………………………………………, 
....................................................................................................................................... 

                     
    pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, że wobec 
reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 
pkt. 23 Pzp. 

nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami 
którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, * 
 
lub 
 
należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe i składam  wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia.* 

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

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………..     …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpisem 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      ………………………………………… 

 Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  
w imieniu Wykonawcy  lub  pieczątka wraz z podpisem 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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