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Załącznik nr 2 

 

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 zestawów 

pojemników pustych o pojemności a’600ml przeznaczonych do pozyskiwania surowicy 

w ilości 7.000 szt., składam ofertę i oświadczam, że: 

 
 

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

przedmiotu zamówienia za cenę brutto określoną poniżej: 

L.
p 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Ilość Producent 

Cena 
jedn. 
netto 
PLN 

Wartość 
netto PLN 

kol.3 x 
kol.5 

Wartość 
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto PLN 
kol.6 +kol.7 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 

Dostawa 

zestawów 

pojemników 

pustych o 

pojemności 
a’600ml 

przeznaczonych 

do pozyskiwania 

surowicy 

7.000 
sztuk 

 

 

   

RAZEM    

 

▪ Termin realizacji zamówienia cząstkowego wynosi do …….. dni roboczych licząc od 

dnia złożenia zamówienia, przy uwzględnieniu warunków postępowania (wskazane wartości 

będą oceniane w kryterium oceny ofert: „Termin realizacji zamówienia cząstkowego”) 

 

▪ Termin ważności zaoferowanych produktów:  …………………. miesięcy (nie krótszy niż 

12 miesięcy, podać w miesiącach). 
      (wskazane wartości będą oceniane w kryterium oceny ofert: „Termin ważności produktu”) 
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2. Oświadczam, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 

zakresie. 

3.  Do oferty załączam: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji 

2)  deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie wyrobu znakiem CE. 

3) zgłoszenie pojemników do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 poz. 186 z późn. zm.). 

4) specyfikację techniczną dla pojemników zawierającą szczegółowe rysunki i opisy 

oferowanych pojemników. 

 

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

przedmiotu zamówienia. 

 

5. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy na 

podstawie złożonej faktury, wystawionej po realizacji każdorazowej dostawy, w terminie 

30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia faktury do siedziby Zamawiającego. 

 

6. Oświadczam, że przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki z opisu przedmiotu 

zamówienia. 

 

7. 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. 

 

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 wykonawcy3) 
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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). 
3)W przypadku, gdy ofertę podopisuje osoba/osoby działająca/działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty 

należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. 


