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    Załącznik nr 5 

           

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

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

 

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

 

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

 

e-mail ..................................................................................................................... 

 

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

 

nr REGON........................................... Urząd Skarbowy w ....................................... 

 

Dane dotyczące zamawiającego 
 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie 

ul. Szpitalna 50  

22-100 Chełm 

 

Zobowiązania wykonawcy 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: 

 

Dostawa pomocy dydaktycznych: defibrylator i fantom- niemowlę dla kierunku 

kształcenia w zawodzie „Ratownik medyczny”. 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ składam(y) niniejszą 

ofertę: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

Zadanie nr 1  

cena bez podatku VAT: ...........................................................................................................zł 

(słownie: .............................................................................................................) 

 

podatek VAT.....................................................................................................zł 

(słownie: .............................................................................................................) 

 

cena wraz z podatkiem VAT: .........................................................................................................zł 

(słownie: .............................................................................................................) 

 

Zadanie nr 2  

cena bez podatku VAT: ...........................................................................................................zł 

(słownie: .............................................................................................................) 

 

podatek VAT.....................................................................................................zł 

(słownie: .............................................................................................................) 

 

cena wraz z podatkiem VAT: .........................................................................................................zł 

(słownie: .............................................................................................................) 
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Cena ogółem 

cena bez podatku VAT: ...........................................................................................................zł 

(słownie: .............................................................................................................) 

 

podatek VAT.....................................................................................................zł 

(słownie: .............................................................................................................) 

 

cena wraz z podatkiem VAT: .........................................................................................................zł 

(słownie: .............................................................................................................) 

 

2. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jaki ponosi Zamawiający  

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

 

3. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji …… miesięcy od daty dostarczenia 

przedmiotu zamówienia 

 

4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ……... dni od daty 

podpisania umowy. 

 

5. Termin płatności faktur określamy na …… dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. 

 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

8. Oświadczamy, że powierzymy Podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………… 

(jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

 

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumienie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: ……………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu; 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

 

11. Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach. 
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12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Inne informacje Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
………………., dnia ….. …...... 20.… roku      ……….……………………………………… 

 (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy) 

 


