
 

RCKiK/18/22/2020 

załącznik nr 1 

Formularz oferty 
 

I. Dane Wykonawcy: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba: …………………………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dane do prowadzenia korespondencji: 

Nr telefonu: …………………………………….. Nr faksu: ………………………..……………………….. 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………. 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy materiałów 

medycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, 
składam ofertę i oświadczam, że: 

 

1. Po zapoznaniu się z warunkami postępowania i wzorem umowy oferuję wykonanie 

przedmiotu zamówienia za cenę określoną poniżej: 

 

 
Lp

. 

 
Nazwa artykułu 

 

 
Ilość 

Cena jedn. 
netto w 

PLN 

Wartość netto 
pozycji 

asortyment. 

W PLN 
kol.3xkol.4 

Wartość 
podatku 

VAT w PLN 

 
Wartość 

brutto w PLN 

kol.5+kol.6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Gaza opatrunkowa, bawełniana, 
jałowa, 13 nitkowa, o wymiarach 1m2, 
1 szt. w opakowaniu, nr serii i data 
przydatności do użytku umieszczone 

na opakowaniu jednostkowym 

1.000 szt.   

 

 

 

2 

Kompres z włókniny opatrunkowej 
7,5cmx7,5cm – mieszanka wiskozy i 
poliestru, gramatura 30 g/m2. Wyrób 
sterylizowany w procesie sterylizacji 

tlenkiem etylenu. Etykiety wyrobów 
zgodne z najnowszymi wersjami norm 
europejskich EN ISO 15223-1; EN 
980; EN 1041. Opakowanie 

jednostkowe 20szt. 

20.000 

op. 
  

 

 

3 

Plaster z opatrunkiem, hipoalergiczny, 
samoprzylepny, wykonany z włókniny 

hydrofobowej z wkładem chłonnym, 
przeznaczony do absorpcji małej i 
średniej ilości wysięku. Wkład 
umieszczony centralnie i powleczony 

warstwą polietylenową zapobiegającą 
przywieraniu do rany, Plaster posiada 
mikroperforacje zapewniające 
prawidłową przepuszczalność 

powietrza, dodatkowo zabezpieczony 
silikonowanym papierem, 6cmx1m 

30 szt.   

 

 

4 

Podkład w roli wykonany z włókniny 
polipropylenowej 30g/m2, 

60cmx50cm, 100 odcinków na rolce, 
kolor biały, średnica tulei wewnętrznej 
min. 45mm 

10 rolki   

 

 

5 

Przyrząd do preparatyki krwi typ B, 
wyrób medyczny jednorazowego 
użytku, sterylny, niepirogenny, 
nietoksyczny, dren 350mm, 

opakowanie blister papier-folia 

500 szt.   

 

 

6 

Przyrząd do preparatyki krwi typ C, 
wyrób medyczny jednorazowego 

użytku, sterylny, niepirogenny, 
nietoksyczny, dren 350mm, 
opakowanie blister papier-folia 

400 szt.   

 

 

7 
Ochraniacze włókninowe na obuwie, 
wykonane z włókniny polipropylenowej  

60.000 
szt. 
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o gramaturze 30g/m², ściągane gumką 
w oplocie. Przeznaczone do ochrony 
przed wnoszeniem zanieczyszczeń do 
pomieszczeń wymagających 

zachowania pełnej czystości. Wyrób 
jednorazowego użytku, niesterylne. 
Opakowanie jednostkowe a’50szt lub 
a’100szt 

8 

Przylepiec włókninowy z białej 
włókniny, pokryty na całej 
powierzchni hypoalergicznym klejem 

akrylowym, przylepiec szerokości 2,5 
cm  w nawoju o długości 9,15 m. 
Przylepiec pakowany w kartonik 
ochronny. W każdym kartoniku musi 

znajdować się plastikowy dyspenser 
do dzielenia przylepca bez użycia 

nożyczek. 

6.500 szt.   

 

 

9 

Fartuch ochronny, jednorazowy, 
wykonany z włókniny polipropylenowej 
o gramaturze min. 25g/m2, długi 

rękaw oraz pasek do wiązania 
fartucha w pasie  

10.000 
szt. 

  

 

 

10 

Maseczki ochronne jednorazowe, 
wykonane z min. trzywarstwowej 
włókniny,  z gumką umożliwiającą 

założenie maseczki za uszy; w części 
środkowej zakładki (harmonijka) 
umożliwiające dopasowanie maseczki 
do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust 

i brody; w jednej krawędzi 
wzmocnienie umożliwiające 
dopasowanie maseczki do nosa 

zapewniające szczelność przylegania; 
maseczka zawiera organiczną 
wewnętrzną warstwę filtrującą, 
zapobiegającą penetracji 

mikroorganizmów, opakowania 
oznakowane znakiem CE,  

13.000 
szt. 

  

 

 

11 
Lignina w rolce 150g, opakowania 
oznakowane znakiem CE 

200 rolek   
 

 

RAZEM  

 

 

 

2. Oświadczam, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 
tym zakresie. 

3. Termin realizacji zamówienia cząstkowego wynosi do 24 godzin licząc od dnia 
złożenia zamówienia. 

4. Zaproponowana w formularzu oferty cena brutto zawiera wszelkie koszty 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto 
Wykonawcy na podstawie złożonej faktury, wystawionej po realizacji 
każdorazowej dostawy, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia 
faktury do siedziby Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że oferowany produkt jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz 
objęty gwarancją producenta. 

7. Oświadczam, że dysponuję wiedzą, odpowiednią bazą i środkami 
umożliwiającymi realizację zamówienia. 

8. Oświadczam, że zapoznałem się ze treścią zapytania ofertowego (w tym ze wzorem 
umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte. 
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9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu 2). 
 

 

 

 

Załączniki do oferty: 

1) ……………………..     
2) …………………….. 

n) ……………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
………………………… 

miejscowość i data 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                                                                 /podpis/y, pieczątka/i osoby/osób upoważnionych  

                                                                                                                  do reprezentacji wykonawcy 3) 

Objaśnienia: 

 
1) Rozporządzenie 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), 
2) 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 może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie). 
3)W przypadku, gdy ofertę podopisuje osoba/osoby działająca/działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty 
należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. 


