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Załącznik nr 4 do SIWZ 

…………………………… 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

......................., dnia ............... 2016 r. 

FORMULARZ OFERTOWY 

na  realizację zamówienia  publicznego  

„Dostawa rękawic  diagnostycznych,  chirurg icznych oraz ortopedycznych do Magazynu Medycznego  –

Gospodarczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju” 

 

UWAGA: proszę podać numer faksu lub adres email: ……………………………………….….. na który Wykonawca będzie 

otrzymywał od Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. 

I. Ja/My…………………………………………………………………………………………………………………………….… 

jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e firmy/firm*:……………………………………………………………………..……..……… 

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

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy/firm*:……………………………………………………………………… 

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

* w przypadku składania ofert indywidualnej (przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej w 

poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania ofert wspólnej – należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia 

II. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję cenę w kwocie łącznej brutto: ............................. złotych (słownie złotych 

…………………………………………………). Na powyższą kwotę brutto składa się kwota netto ……………… złotych 

(słownie kwota netto: …………………………………) oraz podatek VAT w kwocie …………….. złotych (słownie podatek 

VAT: …………………………………………………….)  

III. Termin dostawy ……….……… dni roboczych.  

IV. UWAGA! 

W pkt. 22.8 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o powstaniu u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie 

przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

V. Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach i w terminie określonym w SIWZ i wszystkich załącznikach do niej. 

VI. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami do umowy w niniejszym postępowaniu, akceptujemy je i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki tam zawarte. 

VII. Oświadczamy, że przyjmujemy sposób płatności zgodny z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

VIII. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia. 
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IX. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

X. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i  terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

XI. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. 

XII. Oferta zawiera ……………….. ponumerowanych stron. 

XIII. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

......................................................... 

Inne informacje wykonawcy: 

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

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

 

 

 

 

....................................................... 

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących 

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Wykonawcy lub we właściwym umocowaniu 

 

 

 

 


