Załącznik nr 3 do SIWZ
............................, dnia ..................
(miejscowość)
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy: .....................................................................................
Adres (siedziba) Wykonawcy: ............................................................................................. .
Tel. .............................. Fax ............................. E-mail ………………… .
NIP: .............................. REGON: ...................... .

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Usługi wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, napraw wraz
z wymianą materiałów eksploatacyjnych sprzętu oraz aparatury medycznej będących
na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:
I. Cena oferty:
Grupa …
L.p.
Asorty
mentu

Typ urządzenia

1

2

Ilość
przeglądów w
Rok
okresie
produkcji J.m. Ilość
obowiązywania
umowy
3

4

5

Cena jednostkowa przeglądu Wartość przeglądów i konserwacji
i konserwacji urządzenia
w okresie obowiązywania umowy
(1 szt. urządzenia)
(24 miesiące)
netto

VAT%

brutto

6

7

8

netto
VAT
(kol. 4x5x6)
9

10

brutto
(kol. 9+10)
11

Wartość całkowita przeglądów i konserwacji
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia podano dodatkowy asortyment typu akumulator, czujniki to w
tabeli należy wycenić oddzielnie każdą z tych pozycji.
II. Na wykonane naprawy oraz dostarczone części zamienne i podzespoły Wykonawca udziela gwarancji
………………………………….wpisuje Wykonawca (minimum 6 miesięcy),
III. Cena za 1 roboczogodzinę naprawy brutto: …………… zł wpisuje Wykonawca.
IV. Oferuję urządzenie zastępcze / nie oferuję urządzenia zastępczego* na czas naprawy trwającej powyżej 5
dni roboczych (*niepotrzebne skreślić)
Pkt IV Wypełnia Wykonawca w przypadku, gdy składa ofertę na grupę 3, 4, 5, 7, 12, 17, 19, 20, 21,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 127, 128, 129, 130,
131, 133, 134, 135

1

II. Oświadczamy, że:
 zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
 wzór Umowy załączony do SIWZ akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
*

usługi objęte przedmiotem zamówienia będziemy realizować przez okres 24 miesięcy od daty podpisania
umowy, sukcesywnie w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb Szpitala,

*

usługi będziemy realizować transportem własnym, na swój koszt,

 termin płatności za wykonane usługi wynosił będzie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączoną do niej kartą pracy, oraz (jeżeli dotyczy)
kserokopiami faktur potwierdzających zakup części na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez …………… o numerze …………………………..,
 wyszczególnione w złożonej ofercie ceny jednostkowe pozostaną niezmienne przez okres trwania umowy,
z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie,
 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
 oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć wykonanie następujących
części
zamówienia
(niepotrzebne
skreślić)
…………………..……………………………
podwykonawcom ………………………………. (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców),
 oświadczam, że jestem małym /średnim/dużym przedsiębiorcą (niepotrzebne skreślić)
małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,
średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,
*

oświadczam, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011,
poz. 1054, z późn. zm.).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwę
( rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich
wartość bez kwoty podatku.

*

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (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 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) ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Uwaga: 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 (treść oświadczenia należy usunąć
np. poprzez jego wykreślenie).

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

2

