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Nr postępowania: ZP/13/2016                                               Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

 

.................................                   ..........................,dnia ...................... 
/pieczęć adresowa Wykonawcy/                  /Miejscowość/ 
 

 

O F E R T A  

 

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego - Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy,              

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica - przetargu nieograniczonego 

na sukcesywną dostawę bielizny szpitalnej jednorazowego i wielorazowego użytku  

niżej podpisany, reprezentujący: 

 

Pełna nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….. 

Adres…………………………………………………………………..woj…….……………..……… 

Tel. ……………………………………….                    Fax ……..…………………………………... 

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

składam ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem 

asortymentowo - cenowym na następujące pakiety (wymienić poszczególne pakiety, na które 

Wykonawca składa ofertę): 
 

pakiet nr: 
Wartość brutto  

PLN 

(kryterium nr 1) 

Termin dostawy  

w dniach 

(kryterium nr 2) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Akceptuję 60 dniowy termin płatności. 

2. Zobowiązuję się do dostaw produktów transportem na własny koszt i ryzyko. 

3. Oświadczam, że zamówienie zamierzam wykonać sam / zamierzam powierzyć podwykonawcom* 

(*niepotrzebne skreślić) 

4. Powierzę podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia: 

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

 ( wypełnić w przypadku udziału podwykonawców) 

5. Zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

6. Uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

7. Akceptuję wzór umowy i w razie wybrania oferty zobowiązuję się do podpisania umowy. 

8. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze 

świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w celu uzyskania 

korzyści majątkowych. 

9. *Wypełnić jeśli dotyczy 

Informuję, że wybór  niniejszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Jednocześnie wskazuję …………………............................................................................................. 

(nazwę /rodzaj towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania) 

oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku………………………………………………………. 

 

Do oferty dołączam następujące załączniki (wymienić): 

1. ............................................................str. nr… 

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

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

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

                      
 




