
 ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

 

Instrukcja sporządzenia Formularza Oferty 

Miejscowość, data  

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

NaleŜy podać następujące dane: 

♦ Nazwę Wykonawcy 

♦ Adres siedziby Wykonawcy 

♦ Województwo  

♦ Numer telefonu i faxu 

♦ Strona internetowa / adres e – mail.  

♦ Osoba/ osoby uprawnione do kontaktów  

 

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego nr…………….. na: 

Zadanie 1:  dostawę cyfrowego aparatu RTG kostno płucnego 

Zadanie 2: aparatu RTG punktowego zębowego 

 

I. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem umowy za poniŜsze ceny, które będą 

stałe przez okres obowiązywania umowy:  

              Wycenę naleŜy sporządzić z uwzględnieniem zapisów §12 siwz.  

 

Numer 
zadania  

Przedmiot zamówienia  J.M.  Ilość  Cena jednostkowa 
brutto    

 wartość brutto  
 

VAT % 

1. Cyfrowy aparat RTG kostno płucny      

2. Aparat RTG punktowy zębowy      

 Razem      

 

Gwarancja na cyfrowy aparat RTG kostno płucny:  …… miesięcy 

Gwarancja na cyfrowy aparat RTG punktowy zębowy: ……… miesięcy 

 

II. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawartymi w niej 

warunkami umowy. 

III. Nie wnosimy zastrzeŜeń co do ich treści i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z 

przedstawionymi warunkami, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do przystąpienia do 

zgodnej z nimi realizacji zamówienia niezwłocznie po jej podpisaniu. 

IV. Dostawy wykonamy sami / przy udziale podwykonawcy*. Podwykonawca zrealizuje następującą część 

zamówienia:  ..................................................... Nazwa i adres podwykonawcy: 

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

*niepotrzebne skreślić.  

V. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, Ŝe załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 K.K.) 

VI. Oferta została złoŜona na ............ stronach (kartkach) podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... 

do nr ....... 



VII. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty/ załączniki wymienione w § 6 SIWZ: 

1) ................................................................................................................................................. nr str. 

2) ..................................................................................................................................................nr str. 

3) ..................................................................................................................................................nr str. 

4) ..................................................................................................................................................nr str. 

5) ..................................................................................................................................................nr str. 

6) ................................................................................................................................................. nr str. 

7) ..................................................................................................................................................nr str. 

8) ..................................................................................................................................................nr str. 

9) ..................................................................................................................................................nr str. 

10) ................................................................................................................................................nr str. 

 

 

 

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

data, podpis, pieczęć imienna osoby 

upowaŜnionej do reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 


