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Załącznik nr 3 do ogłoszenia 
 

FIRMA (NAZWA LUB IMIĘ I NAZWISKO) WYKONAWCY 

_______________________________________  

 

ADRES WYKONAWCY ______________________________________________________  

TEL _____________________________________  

FAKS ___________________________________  

e - mail ____________________________________  

NIP_______________________________________  

REGON____________________________________  

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY: 

_________________________________________________  

O F E R T A 
 

DLA NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „CENTRUM” JANUSZ LEŚNIK Z SIEDZIBĄ W 
SULEJÓWKU (05-070), UL. 11 LISTOPADA 87 NA Realizację projektu „Usprawnienia pracy 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku poprzez stworzenie e-usług” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” 

1. Ja, niżej podpisany …………………………………………… (imię, nazwisko), działając na rzecz 
……………………………..……………… (nazwa Wykonawcy), oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia 
w terminie …………………………………. dni, za: 

netto: ________________________________________ zł 

słownie: ____________________________________________________________________ 

brutto: _________________________________ zł  

słownie:____________________________________________________________________ 

w tym obowiązująca stawka podatku VAT. 

 

Zakup licencji KS Somed 

Wartość 
oferty 
Netto  

Wartość 
oferty 
brutto 

  

Gabinet lekarski (Medycyna) - 2 szt.   

Gabinet okulistyczny - 1 szt.   

Moduł BDO  - 1 szt.   
Licencja na formularze - 1 szt.   
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2. Oświadczam, że oferuję gwarancję na oferowany przedmiot umowy (gwarancja nie może być mniej 
korzystna niż gwarancja producenta) -  (właściwe zaznaczyć): 

□  24 miesiące  

□  36 miesięcy  

□ 48 miesięcy lub dłużej  

Niewskazanie w formularzu ofertowym żadnej z powyższych opcji oznacza, że Wykonawca oferuje 
minimalny okres gwarancji tj. 12 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w formularzu ofertowym 
okres gwarancji odmienny od wskazanych powyżej opcji to oferta takiego Wykonawcy zostanie 
odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 

3. Oświadczam, że przedmiotem oferty jest „Realizacja projektu „Usprawnienia pracy Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku poprzez stworzenie e-usług” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost  
e-potencjału Mazowsza” odpowiadająca wymaganiom podanym w opisie przedmiotu zamówienia. 
 

4. Oświadczam, że oferowane przez nas dostawy spełniają wymagania określone w Opisie 
przedmiotu zamówienia i materiałach postępowania. 

 

5. Oświadczam, że zamierzamy powierzyć podwykonawcy następujące części zamówienia: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Oświadczam, że ww. podmiot, będący podwykonawcą nie podlega wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 Niezłożenie oświadczenia oznacza, że całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez 
Wykonawcę. 

 
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub art. 14 RODOi wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 
postępowaniu*. 

 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
7. Oświadczam, że zapoznałem się i sprawdziłem materiały postępowania oraz przyjmuję 

przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z warunkami w nim zawartymi, przedstawionymi przez Zamawiającego. 
 

8. Oświadczam, że przedmiot zamówienia będę realizować w czasie od dnia podpisania umowy 
przez okres nieprzekraczający 30 dni. 

 
9. Oświadczam, że: 

1) *wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  
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2) *wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek 
podatkowy będzie dotyczył: …………………………….. objętych przedmiotem zamówienia, a ich 
wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………… zł. 

 
10.  Oświadczam, że (zaznaczyć odpowiednio): 

□ oferta nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa; 

□    dokumenty na stronach od …..… do ……… oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.). 

 
11.  Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem udostępnionym przez Zamawiającego  

 i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 
 

12.  Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany   
 w ogłoszeniu. 

 
13.  Oświadczam, że zapoznałem  się z obiektem, w którym będzie realizowany przedmiot         

zamówienia. 
 

14.  Akceptuję warunki określone w projekcie umowy i w przypadku wyboru naszej oferty 
zobowiązuję się do podpisania umowy wg projektu stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia z 
uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu określonym przez 
Zamawiającego.  

 
15.  W przypadku wyboru mojej oferty, wskazuję następujące osoby do umieszczenia w Umowie, jako 

reprezentacja Wykonawcy (zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym / wpisem w 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej / udzielonym pełnomocnictwem): 
Imię i nazwisko ......................................  stanowisko/funkcja........................................................ 
Imię i nazwisko ......................................  stanowisko/funkcja ....................................................... 
 

16.  Poniżej podaję dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania. 

         Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………… 

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania: 

Pan/Pani ………………………………………………………………………………………...… 

nr tel. ………………………., fax: ……………………… adres e-mail: ………………….. 

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy: 

Pan/Pani……………………………………………………………………………………….…… 

Nr tel. ………………………., fax: ……………………… adres e-mail ………………………. 

 
17. Do niniejszego formularza oferty dołączam niżej podane dokumenty: 

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji mocodawcy w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w formie oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii. 
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18. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do:  
1) Zawarcia umowy o treści zgodnej ze wzorem (załącznik nr 2 do Ogłoszenia) w terminie   

wyznaczonym przez Zamawiającego,  
2) Stwierdzam, że jestem związany niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.  
3) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty  

i oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 § 1 
k.k.).  
 

19. Oświadczam, że wszystkie strony mojej oferty są ponumerowane i cała oferta wraz  
ze wszystkimi załącznikami składa się z _____ stron.  

 
 
 
 
         __________________                                                              __________________________  

               (data)                                                               (podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby 
upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

iirozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1). osoby 

                                                           


