
………………………………………………………                                                   …………………………………………………………
    Pieczęć firmowa Wykonawcy                                                                            Miejscowość, data

Formularz ofertowy

My niżej podpisani

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

Działając w imieniu i na rzecz:

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

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego 
oraz innych materiałów medycznych (wg załącznika – formularz cenowy) dla potrzeb Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Polanowie, składamy niniejszą  ofertę.

Oferujemy realizację zamówienia na wartość:

Przedmiot zamówienia Oferowana wartość
ne o Podatek VAT Oferowana wartość

bru o
Dostawa sprzętu medycznego j. u. i innych materiałów medycznych dla potrzeb ZOZ Polanów

1. Materiały medyczne j. u.
– 3 pakiety – zał. nr 2

2. Materiały medyczne
inne – 1 pakiet – zał. nr 3

3. Materiały opatrunkowe
– 1 pakiet – zał. nr 4

Razem:

Ad. 1) wartość ne o słownie złotych:…………………………………………………………………………………………………. 
wartość bru o słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Ad. 2)  wartość ne o słownie złotych:………………………………………………………………………………………………….
wartość bru o słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Ad. 3) wartość ne o słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….
wartość bru o słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczam, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych               
(Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679 z późn. zm., zgodnie z Dyrektywą dotyczącą środków ochrony
indywidualnej 89/686/EWG (CE) oraz zgodne z normami: EN 374:2003, EN 455 1-2-3-4 i 
innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.



2. Oświadczam, że w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy zaoferowane ceny 
nie ulegną zmianie.

3. Oświadczam, że podane ceny zawierają wszystkie koszty jakie muszę ponieść w związku          
z realizacją umowy.

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią umowy, którą w całości akceptuję.
5. Akceptuję 14-dniowy termin płatności od daty wpłynięcia faktury. 
6. Oświadczam, że uważam się związany z ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia niniejszej 

oferty.

…………………………………….., dnia ………………………………..

………………………………………………….
           (Podpis i pieczątka imienna)

Załączniki do formularza ofertowego:

1. Formularze cenowe: pakiet nr 1; pakiet nr 2; pakiet nr 3*
2. Parafowany projekt umowy

*niepotrzebne skreślić              


