
Załącznik nr 1 do SIWZ  VII/2019

Oferta
1.Dane Zamawiającego:
  Gmina Miasta Tarnowa -Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w  Tarnowie
  Adres:  33-100 Tarnów ul. Szpitalna 53
  tel./fax 14/6888666
2.Rodzaj dokumentu:
Oferta składana w podstawowym  trybie  tj. w przetargu nieograniczonym, o którym mowa w 
art.10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843) na: sprzedaż i 
dostawę:84 łóżek  rehabilitacyjnych sterowanych elektrycznie z materacami typu gofr w 
pokrowcach paroprzepuszczalnych, zmywalnych  wraz ze stolikami  nakładanymi  typu Tablet do
każdego łóżka. 3.Dane Wykonawcy:

1) Pełna nazwa : 
……………………………….................................................................................................
……………………………….................................................................................................

2) Adres :
……………………………….................................................................................................

3) Osoby uprawnione do reprezentowani firmy……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

4) województwo ........................................   powiat.................................................................
5) Tel….……………………………………Fax. :................................................(musi być aktywny)

e-mail: ................................................................................
6) Regon : ...............................................................................
7) NIP : ...................................................................................

4.Określenie przedmiotu zamówienia: 
Sprzedaż i dostawa:84 łóżek  rehabilitacyjnych sterowanych elektrycznie z 
materacami typu gofr w pokrowcach paroprzepuszczalnych, zmywalnych  wraz ze 
stolikami  nakładanymi  typu Tablet do każdego łóżka.

 5.Ustalenie ceny oferty : 
Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za n/w kwotę:

Łącznie wartość zamówienia:
Cena  netto ogółem oferty:................... zł
(słownie złotych: ........................................................................................................................)
Stawka VAT: …………………%
Cena brutto ogółem oferty:................... zł
(słownie złotych: ........................................................................................................................)

6. Okres gwarancji 
   ………………………………….(podać w miesiącach zgodnie z rozdz. XIII SIWZ)

7.  Wskazanie  tej  części  zamówienia,  której  wykonanie  zamierzam  powierzyć
podwykonawcom.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(Opisać  szczegółowo,  która  pozycja,  nazwa,  z  którego  zadania  oraz  podania  przez  Wykonawcę  firm
podwykonawców)

8.  Terminy 
Deklaruję dostawy w ciągu ………dni od podpisania umowy.

9.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
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1. Zapoznaliśmy  się  z  warunkami  udziału  w  postępowaniu  i  wymaganiami  podanymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

2. Uważamy się  za związanych niniejszą ofertą przez  okres 30 dni  od dnia  upływu terminu
składania ofert.

3. Zawarty  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wzór  umowy  został  przez  nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na  wyżej  wymienionych  warunkach,  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.

4. Zgodnie  z  Rozdziałem  VI  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  Wykonawca  nie
powierza/powierza*
podwykonawcy…………………………………………………………………………………………….
…………………………………..  (podać  nazwę/firmę  podwykonawcy)  wykonanie  zamówienia
w części (określić część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
………………………………………………………………………………………………..……….).

5. Informuję(emy), że wybór mojej(naszej) oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania
u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów
i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy  pzp ( Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z póż. zm.) 

6. Na  podstawie  art.  8  ust.  3  ustawy  pzp  (Dz.  U  z  2019  r.  poz.  1843  z  póż.  zm.),  żadne
z  informacji  zawartych  w  ofercie  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji  i  w  związku  z  niniejszym  nie  mogą  być  one  udostępniane,
w szczególności innym uczestnikom postępowania*

7. Informuję  (emy),  że  jestem(emy):  mikroprzedsiębiorstewm*,  małym  lub  średnim
przedsiębiorstwem*. 

*) niepotrzebne skreślić

Pozostałe dokumenty wymagane do przetargu zawarte są na stronach 
od nr .......... do nr ............

Wykaz załączników:

.................................................................
          /data,  podpis i pieczęć Wykonawcy/
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