
Nr sprawy: ZP.01.03.2018r 

 

Załącznik nr 1 do 

ogłoszenia   

………………………  

Pieczątka firmowa  

………………..…, dnia …………….  

  

FORMULARZ OFERTY  
1.Dane Wykonawcy.  

2. Pełna nazwa: 

……………………………………………………………………………………… 

3.Adres (siedziba) – kod, miejscowość, ulica: 

……………………………………………………………………………………… 

4.Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby) 

……………………………………………………………………………………… 

5.Adres  poczty elektronicznej ……………………………………………………………  

6.Numer telefonu ………………………………….  

7. Numer faksu …………………………………… 

8. NIP ……………………………………………. 

9.REGON ……………………………  

10.Imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktów Wykonawcy z Zamawiającym 

………………………………………………………………………………………. 

11.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.  

Dotyczy: przetargu nr ZP.01.03.2018r 

Nazwa przedmiotu zamówienia 

 Dostawa  wyposażenia do  nowo wybudowanych pomieszczeń Hospicjum  przy                                

ul. Malborskiej 18A w Kwidzynie 

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia. Przedmiotowe zamówienia zrealizujemy zgodnie z ww. opisem i 

w sposób przez niego określony.  

12.Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za:  

 

Część (zadanie) nr 1 w kwocie brutto złotych: ………….......................................................................* 

Wypełnić na oferowane zadania zgodnie formularzem cenowym  stanowiącymi  załącznik nr 1A *  do 

niniejszej oferty. Załączyć formularz cenowy do zadania. 

 Część (zadanie) nr 2 w kwocie brutto złotych: ………….......................................................................* 

Wypełnić na oferowane zadania zgodnie formularzem cenowym  stanowiącymi  załącznik nr 1B *  do 

niniejszej oferty. Załączyć formularz cenowy do zadania. 

Część (zadanie) nr 3 w kwocie brutto złotych: ………….......................................................................* 

Wypełnić na oferowane zadania zgodnie formularzem cenowym  stanowiącymi  załącznik nr 1C *  do 

niniejszej oferty. Załączyć formularz cenowy do zadania. 

 



 

Część (zadanie) nr 4 w kwocie brutto złotych: ………….......................................................................* 

Wypełnić na oferowane zadania zgodnie formularzem cenowym  stanowiącymi  załącznik nr 1D *  do 

niniejszej oferty. Załączyć formularz cenowy do zadania. 

Część (zadanie) nr 5 w kwocie brutto złotych: ………….......................................................................* 

Wypełnić na oferowane zadania zgodnie formularzem cenowym  stanowiącymi  załącznik nr 1E *  do 

niniejszej oferty. Załączyć formularz cenowy do zadania. 

Część (zadanie) nr 6 w kwocie brutto złotych: ………….......................................................................* 

Wypełnić na oferowane zadania zgodnie formularzem cenowym  stanowiącymi  załącznik nr 1F*  do 

niniejszej oferty. Załączyć formularz cenowy do zadania. 

13. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z zapisami ogłoszenia i projektu umowy.   

14.ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu.    

15. OŚWIADCZAMY, że oferowane przez nas gwarancja jest nie gorsza od określonych 

przez Zamawiającego w ogłoszeniu.  

16.POTWIERDZAMY I AKCEPTUJEMY warunki płatności oraz pozostałe ustalenia 

określone we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.  

17.UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu, tj. 

przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.   

18.OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji       

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ….. . ……. 

19.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem  Umowy załącznik nr 4 do 

Ogłoszenia , określonymi w ogłoszeniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w 

ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

20. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, 

zgodnie  z następującym spisem treści:  

1) ...........................................  

2) ........................................  

  

       , dnia   

  

 

  

.    

 

 

………………………………….………….  
Podpis/y, pieczątki/ki imienna/e osoby/osób  

   upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy  

  

  
*) niepotrzebne skreślić  

 


