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……………………………………..       ………………………………. 

       (Pieczątka oferenta)        (miejscowość i data) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: 

Wykonanie przeglądów serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i układów chłodzących w 

budynkach Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
 

1. Dane dotyczące Oferenta: 

Nazwa ............................................................................................................. 

Siedziba............................................................................................................ 

Nr telefonu/faks .................................................................................................. 

adres e-mail: ..................................................................................................... 

nr NIP.............................................................................................................. 

nr REGON ........................................................................................................ 

 

2. Dane dotyczące zamawiającego : 

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 

ul. Prusicka 53-55 

55-100 Trzebnica 

 

3. Zobowiązania Oferenta. 

a. Zobowiązuję się wykonać czynności serwisowe do 31 marca 2021 r. za cenę : 

Cena wykonania zamówienia netto: …………………….zł, (słownie zł. :………...……...... 

………………………………………………………………………………………………….) 

Stawka podatku VAT ………% (słownie zł: ………………………………………………….) 

Cena wykonania zamówienia brutto : ......................... zł  (słownie zł: ……………………... 

………………………………………………………………………………………………….) 

b. Zobowiązuję się wykonać czynności serwisowe do  31 października 2021 r. za cenę : 

Cena wykonania zamówienia netto: …………………….zł, (słownie zł. :………...……...... 

………………………………………………………………………………………………….) 

Stawka podatku VAT ………% (słownie zł: ………………………………………………….) 

Cena wykonania zamówienia brutto : ......................... zł  (słownie zł: ……………………... 

………………………………………………………………………………………………….) 

c. Załącznikiem do oferty jest formularz asortymentowo cenowy określający jednostkowe 

ceny netto do oferty  na czynności serwisowe w marcu 2021 r. i w październiku 2021 r.   

  

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki 

oferenta dla realizowania przedmiotu zamówienia: ubezpieczenia, rabaty, upusty, koszt 

materiałów, robocizny  i dojazdu, czas na wykonanie  usługi. 

Oświadczam, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym                              

NIP ..……………………… 

 

 

 



4. Oświadczenia Oferenta : 

1) Akceptuję 30 dniowy termin płatności przelewem. 

2) Zobowiązuję się wykonać zmówienie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy. 

3) Zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami zaproszenia do składania ofert i nie wnoszę do 

nich zastrzeżeń. 

4) Spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

5) Uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do składania ofert. 

6) Wszystkie wymagane w niniejszym zaproszeniu do składania ofert oświadczenia złożyłem ze 

świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu 

uzyskania korzyści majątkowych. 

 

 

 

               …….…………………………….. 
podpis uprawnionej osoby lub osoby upoważnionej 

 do reprezentacji Oferenta 


