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Nr sprawy: ZP/PN/2/2014                                                                                         Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

............................................................                           ..........................,dnia .................. 

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/   /Miejscowość/ 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 

                               43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 

 

OFERTA 

 

Nawiązując do przetargu nieograniczonego: 

 

zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu 

Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z 

podziałem na 2 części: 

Część I Zamówienia – zakup i dostawa mleka i produktów nabiałowych, 

Część II Zamówienia – zakup i dostawa warzyw i owoców, 
 

*wpisać tylko część, na którą składana jest oferta 

 

niżej podpisani, reprezentujący: 

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

Adres…………………………………………………………………………………………… 

NIP………………………………….                   REGON…………………………………….. 

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

Nr konta………………………………………………………………………………………… 

składamy niniejszą ofertę na: 

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

1. Oferuję wykonanie zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy:  
 za kwotę ryczałtu w wysokości: 
    

 Część I zamówienia – zakup i dostawa mleka i produktów nabiałowych 
   

 Wartości brutto: ………...................................................................................zł     

  

 (słownie……………………………………..…………………………….…..złotych ) 

 

 

Część II Zamówienia – zakup i dostawa warzyw i owoców 

 
Wartość brutto : …………………………………………………………………….zł 

 
(słownie ……………………………………………………………………..….złotych) 
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Łączna wartość oferty: 
 

Wartości brutto: ……………………………………………………………………zł 

 

(słownie ………………………………………………………………..……..złotych) 

 

Wartości netto: ……………………………………………………………..………zł 

 

(słownie …………………………………………………………………..……złotych)        

2. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania 

oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia. 

3. Oświadczam(y), że akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania 

ofertą,  

4. Oświadczam(y), że wyrażamy zgodę na płatność w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Przedmiot zamówienia wykonamy sami bez udziału podwykonawców. 

6. Akceptuję(emy) zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia wzór umowy 

(załącznik nr 4) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania 

umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.   

7. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty 

dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 

KK). 

 Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

……….................dnia……………                    ……….............................................. 
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

 

 

 

 

 

 


