ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTY
OFERTA
Ja (my),
Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy

Pełna nazwa

KRS
REGON
NIP
WYKONAWC
A JEST
MIKROPRZE
DSIĘBIORST
WEM BĄDŹ
MAŁYM LUB
ŚREDNIM
PRZEDSIĘBIO
RSTWEM

tak

nie

* zaznaczyć odpowiednio
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):
Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Adres
Nr telefonu
Nr fax
E-mail
Hasło dostępu
do pliku JEDZ

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), którego przedmiotem jest wykonanie dostawy
pn. „Leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby
medyczne w podziale na 7 zadań” nr ref. sprawy FAG.26.ZP.D.10.2018 i:
1
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
2. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę:
(* należy wypełnić pola dotyczące części, na które Wykonawca składa ofertę, pozostałe
skreślić lub usunąć)
Zadanie nr 1
1) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………….....zł);
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………………...zł);
3) ….………...….zł brutto (słownie: …..............................................................................zł).
Zadanie nr2
1) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………........zł);
2) ………………. zł VAT (słownie: ………….……..……...……………...………….….zł);
3) ….…………… zł brutto (słownie: …..............................................................................zł).
Zadanie nr 3
1) …………......... zł netto (słownie: ………….………...……….……………………........zł);
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...………………...………………zł);
3) ….………...…. zł brutto (słownie: …............................................................................ zł).
Zadanie nr 4
1)…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………………. zł);
2) ……………....zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………………zł);
3)….………...…. zł brutto (słownie: …..................................................................................zł).
Zadanie nr 5
1)…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………………. zł);
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...……………...……zł);
3)….………...…. zł brutto (słownie: ….................................................................................zł).
Zadanie nr 6
1)…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………………. zł);
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………………..….zł);
3)….………...…. zł brutto (słownie: …..................................................................................zł).
Zadanie nr 7
1)…………......... zł netto (słownie: ………….………...……….…………………………. zł);
2) …………...…. zł VAT (słownie: ……………..……...……………...………………..….zł);
3)….………...…. zł brutto (słownie: …..................................................................................zł).
3. Oferujemy realizację umowy w pełnym zakresie objętym SIWZ.
4. Oferujemy realizację umowy przez okres 6 miesięcy liczonych od 15.01.2019 r. do
15.07.2019 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 7 ust. 1 Umowy - w zależności o
tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze.
5. Termin zapłaty wynosi 60 dni.
6. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia oraz jego rozładowania i
wniesienia do apteki ogólnodostępnej w siedzibie Zamawiającego, w terminie:
1)
zamówienia na „cito” do 3 godzin z wyłączeniem zadania nr 7,
2)
pozostałe zamówienia do 4 godzin z wyłączeniem zadania nr 7,
3)
zamówienia na zlecenie producenta do 24,
4)
zamówienia z zadania nr 7 do 48 godzin
od momentu otrzymania zamówienia częściowego.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
8. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
9. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
i realizacji zamówienia.
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10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w
przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy umowę zgodnie ze wzorem który stanowi
załącznik nr 4do SIWZ.
11. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
12. Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert wydzielić z
oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie
były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
13. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami**/przy udziale podwykonawców**, którzy
będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
Część przedmiotu
Wartość lub % części
zamówienia powierzana
zamówienia jaka będzie
Nazwa podwykonawcy
do wykonania
wykonywana przez
podwykonawcy
podwykonawcę

(**Niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że
Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.)
14. Oświadczamy, że powołujemy się/nie powołujemy się* na zasoby, na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, następujących podmiotów, których nazwy (firmy) podajemy:
(* niepotrzebne skreślić).
(Nazwa i adres innego podmiotu)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
15. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, osobami uprawnionymi do
reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:
1).
(imię i nazwisko) ..................................... (zajmowane stanowisko)................................
2).
(imię i nazwisko)..................................... (zajmowane stanowisko).................................
16. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:
(imię i nazwisko)............................................................ tel.: ......................................................
17. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie:
1). (imię i nazwisko)...................................................... tel.: .....................................................
18. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, płatność za realizację przedmiotu
umowy
należy
przelewać
na
nasz
numer
rachunku
bankowego:
…………………………...........
19. Zwrotu wadium należy dokonać na nasz numer rachunku bankowego:
…………..………..........
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 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).
*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).
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20. W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości
składania zapytań oraz wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.
21. Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzegamy, że nie mogą
być one udostępnione oraz wykazujemy 2 , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.3
22. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.
23. Składając ofertę, na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy pzp informuję
Zamawiającego, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie 4 prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług:
W sytuacji gdy zaznaczono „będzie”, należy wskazać:
1) Część zamówienia, której to dotyczy: …………
2) Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania wskazując ich wartość bez kwoty podatku:………………………………………
3) stawka VAT wynosi …….%
24. Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 10 SIWZ wskazuję dostępność poniżej wskazanych
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego5:
Nazwa oświadczenia lub dokumentu
(lub odpowiednie odesłanie do
Adres strony internetowej ogólnodostępnej i
dokumentu wymaganego w SIWZ
bezpłatnej bazy danych
np. Rozdział VII ust. 5 pkt … SIWZ
):

25. Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty:
1) ………………….na …. stronach;
2) …………………. na …. stronach;
3) …………………. na …. stronach;
4) …………………. na …. Stronach.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W wyjątkowej sytuacji, w zależności od ustaleń
dokonanych z Zamawiającym, dopuszczamy możliwość przesłania nam przez
Zamawiającego umowy do podpisu za pośrednictwem poczty kurierskiej na koszt
Wykonawcy.
____________________________
podpis osoby/osób upoważnionej

2
(…) jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione, musi wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (…)
3
Wypełnić, gdy dotyczy
4
Niepotrzebne skreślić
5
Wypełnić gdy dotyczy.
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