
SIWZ  Sprawa ZP- 7/2016 

 1 

Załącznik Nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Nazwa Wykonawcy:  

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

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

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

...........................................................................   pieczęć Wykonawcy 

Adres: ....................................................................................................................................................... 

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

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

REGON: …………………....................…… NIP*: ………………..……….…………………............ 

TEL. .........………………………………………………………..………..……................…………… 

FAX na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................................... 

e-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ...................................................................  

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

Osoba(y) upoważniona(e) do podpisywania umowy ……..……...............…………….………………. 

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

 
Ja niżej podpisany, jako upoważniony do reprezentowania w/w Wykonawcy, ubiegającego się 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Sukcesywną dostawę testów diagnostycznych 

ogłoszonego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie, 

oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia jw., którego rodzaje, ilości oraz cena są 

zgodne z kalkulacją cenową załączoną do niniejszego formularza ofertowego na Załączniku 

Nr 2, dla wskazanych poniżej części zamówienia i za cenę określonych jak w tabeli:  
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(wypełnić dla deklarowanych części zamówienia) 
 
 

L.p. części 
zamówienia 

cena brutto z VAT w 
złotych w tym VAT w złotych 

1 Część I   

2 Część II   

3 Część III   

4 Część IV   

5 Część V   

6 Część VI   

7 Część VII   

8 Część VIII   

9 Część IX   

10 Część X   

11 Część XI   

12 Część XII   

13 Część XIII   

14 Część XIV   

 
 
 
 
 
 
za cenę brutto (z VAT) złotych: ................................................................................................ 
słownie zł ..................................................................................................................................... 
……............................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………….………………..…. 
w tym podatek VAT złotych ........................................................................................................ 
słownie zł ..................................................................................................................................... 
……............................................................................................................................................... 
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W terminie dostawy częściowej jak poniżej  
(zaznaczyć w odpowiedniej komórce): 

 

L.p. części 
zamówienia 

termin dostawy 
maksymalnie do 10 

dni roboczych* 

termin dostawy 
maksymalnie do 15 

dni roboczych* 

termin dostawy 
maksymalnie do 20 

dni roboczych* 
1 Część I    

2 Część II    

3 Część III    

4 Część IV    

5 Część V    

6 Część VI    

7 Część VII    

8 Część VIII    

9 Część IX    

10 Część X    

11 Część XI    

12 Część XII    

13 Część XIII    

14 Część XIV    

* (Pod pojęciem dni roboczych Zamawiający określa dni od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.30 do 15.05.) 

 
 

Ja niżej podpisany, jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że: 

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego postępowania, nie wnoszę do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia 

2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do 
SIWZ, jej modyfikacji oraz wzoru umowy, 

3. cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z 
opisu przedmiotu zamówienia zawartego w kalkulacji cenowej, 

4. uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od daty składania ofert, 
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5. zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 
zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania niniejszej oferty do zawarcia 
umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

6. jako tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegamy informacje na str. .............................. , 

7. zamówienie zostanie wykonane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 
31.12.2016 r. 

 
Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach/kartach wg spisu j.n.: 
 
L.p. Treść 

1 Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1) 
2 Kalkulacja cenowa (Załącznik Nr 2) 
3 Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Załącznik Nr 3) 

4 Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
(Załącznik Nr 4) 

5 Parafowany wzór umowy (Załącznik Nr 5) 
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. 
7 Informację o grupie kapitałowej (Załącznik Nr 6), lub listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej 
8 Inne dokumenty (jeżeli dotyczą) wg. SIWZ punkt 6.4, 6.5  

9 Stosowny dokument, w przypadku oferowania równoważnego odczynnika tj.: specyfikację 
jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat analizy lub inny równoważny dokument,  

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

(miejscowość i data)            Podpis i pieczątka (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 


