Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Formularz ofertowy

Oferta dla firmy Gameta – Szpital Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. kom. z siedzibą w
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 34/36

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2016 r. dotyczące zakupu nowego
sprzętu - WIRÓWKI składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

I.

Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Pełna nazwa*
Dane teleadresowe*
(adres, numer telefonu, mail)
NIP*

II.

Warunki oferty

Nazwa i model urządzenia
Specyfikacja, gwarancja
Cena netto oferty:
Cena netto słownie:
Cena brutto oferty:
Cena brutto słownie:
Okres gwarancji (w miesiącach)
Termin realizacji zamówienia, liczony od
dnia podpisania umowy (w dniach):
Ważność oferty
(minimum 30 dni od daty wystawienia
oferty)

1

Oświadczenia Wykonawcy
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia
określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w
tym zakresie.
2) Zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, odpowiada wszelkim wymaganiom
określonym przepisami prawa, jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i
prawnych.
3) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
5) Nie ogłoszono w stosunku do Wykonawcy upadłości, nie złożono wniosku o
upadłość ani nie otwarto w stosunku do nas postępowania likwidacyjnego
6) Oświadczam, iż ………………………* (jest/nie jest) powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe
rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.*
_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)

