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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 sześciu 
zgrzewarek ręcznych mobilnych, składam ofertę i oświadczam, że: 

 

 

1. Oferowane przez nas urządzenia spełniają poniższe parametry techniczne i standardy 

jakościowe: 

1) urządzenia oznaczone znakiem CE, 

2) urządzenia fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021r., 

3) zgrzewarki przeznaczone zarówno do mobilnego jak i stacjonarnego użytku, 

4) możliwość pracy bezprzewodowej, tj. możliwość pracy bez przewodu połączonego ze 

źródłem zasilania i do baterii zgrzewarki, 
5) efektywne zgrzewanie drenów wszystkich dostępnych na polskim rynku pojemników 

do pobierania krwi i zestawów do aferez automatycznych, 

6) system kontroli zgrzewania (sygnalizacja świetlna), 

7) alarm błędu zgrzewu, 

8) zgrzewy z perforacją umożliwiające ręczne (bez użycia narzędzi) rozdzielanie 
segmentów drenu, 

9) automatycznie ustalany czas zgrzewu, w zależności od grubości oraz zawartości 

drenów, 

10) zasilanie akumulatorowe pozwalające na wykonanie > 500 zgrzewów bez konieczności 

ładowania, 

11) możliwość bezpiecznego zgrzewania drenów podłączonych do dawcy (przed 
usunięciem igły z żyły dawcy), 

12) łatwy, bez użycia narzędzi, demontaż ręcznej głowicy zgrzewającej do czyszczenia, 

13) wizualna informacja o stanie naładowania baterii, 

14) ładowarka automatycznie kończąca proces ładowania, 

15) natychmiastowa gotowość po zgrzewaniu do następnego zgrzewania, 
16) zasilanie urządzenia 230V, 

17) naprawy, walidacje i przeglądy wykonywane przez autoryzowany serwis producenta 

posiadający stosowny certyfikat poświadczający uprawnienia. 
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2. Po zapoznaniu się z warunkami postępowania i wzorem umowy oferuję wykonanie 

przedmiotu zamówienia za cenę brutto określoną poniżej: 

l.p. 
Przedmiot 

zamówienia 
Ilość  

Model, typ 

urządzenia, 

rok 

produkcji, 

producent 

Wartość netto 

w PLN 

VAT ….% 

wartość 

Wartość brutto 

w PLN 

1. 

Zgrzewarka 

ręczna 

mobilna 

6 

  

…………………. 

(słownie:……… 

…………………) 

 

…………………. 

(słownie:……… 

…………………) 

 

………………….. 

(słownie: ……… 

…………………..) 

 

3. Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i 
stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

a po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem i 

wymaganiami Zamawiającego (do oferty załączam deklarację zgodności potwierdzającą 
oznakowanie wyrobu znakiem CE). 

 

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

 

5. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie złożonej 

przez Wykonawcę faktury, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia 

faktury do siedziby Zamawiającego. 

 
6. Oświadczam, że dysponuję wiedzą, odpowiednią bazą i środkami umożliwiającymi 

realizację zamówienia. 

 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego (w tym wzorem umowy) i 

nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte. 
  

8. 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 dnia 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                                                                 /podpis/y, pieczątka/i osoby/osób upoważnionych  
                                                                                                                  do reprezentacji wykonawcy  

UWAGA. Objaśnienia na następnej stronie 
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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). 


