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Pieczątka oferenta
Nazwa, adres
                                                            
                                                                      OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. “Dostawa
(zakup) specjalistycznego  samochodu  do  transportu  krwi  i  jej  składników  dla  potrzeb
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”  w zakresie określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.Oferujemy wykonanie przedmiotu przetargu za cenę:

Lp. Przedmiot zamówienia Cena 

1.

Pojazd bazowy:
Samochód - marka (model, typ, rok 
produkcji) ........................................................................................
...........................................................................................

2.

Zabudowa i wyposażenie przedziału ładunkowego 
(nazwa i typ aktywnych pojemników do transportu krwi i jej 
składników)  
……………………………………………………………………
……………………………………………………

3.
Suma pozycji 1 i 2 

Cena netto PLN bez VAT 

4. Podatek VAT ……….%

5. Cena brutto PLN z VAT

Powyższa cena obejmuje transport do siedziby Zamawiającego.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 14 grudnia 2015 r.
3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji:

 całość pojazdu -  minimum …. miesięcy bez limitu przebiegu w km/motogodzinach,
 perforacja karoserii – nie mniej niż …. lat,
 lakier – nie mniej niż …. lat,
 serwis  pogwarancyjny  –  nie  mniej  niż  ….  lat  –  licząc  od  daty  dostawy  do

Zamawiającego,

1
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 aktywne urządzenia do przewozu krwi i jej składników – gwarancja producenta na
okres ...... miesięcy.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.

5. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do 30 dni od daty składania ofert.

6. Oświadczamy,  że  spełniamy warunki  udziału  w postępowaniu  określone  w art.  22  ust.  1
ustawy Pzp.

7. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z  postępowania na podstawie art.  24 ust.  1
ustawy Pzp.

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego
terminie.

9. Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki:
     (1) opis parametrów technicznych oferowanego samochodu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do
SIWZ (tabela)
     (2) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
     (3).................................
     (4)................................
     (5).................................
     (6).................................
     (7)................................

     
....................................................................                    ............................................................
               (miejscowość, data)                                       (podpis oferenta lub upoważnionych osób)

 (tabela) 


	

