
Zalaczniknr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Przychodnia Lekarska AON SPZOZ
Al. Gen. A. Chru6ciela "Montera" 103
00-910 Warszawa

Wykonawca:

(Nazwa i adles Wykonawcy)

Regon

Przedmiot zam6wienia: Dostawa sprzgtu medycznego dla Przychodni Lekarskiej AON SPZOZ w Warszawie

(w przypadku skladania oferty przez podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie podac nazwy firmy i dokladne adresy wszystkich wsp6lni-
k6w sp6lki cywilnej lub czlonk6w konsorcjum )

1. Skladamy ofertg na wykonanie przedmiotowego zam6wrenla,

Pakiet I

NIP

n z zal. nr 3 do SIWZ - zestawienie wvma nvch parametr6w techniczn

Przedmiot zam6wienia Cena jednostl<owa
oferty uetto PLN

Podatek

"AVAT
Cenn jednostkowa
oferty brutto PLN

IloSi WartoS6
oferty netto
PLN

WartoSd oferty
brutto PLN

,l 2 3 4 c 6 7

Dostawa autoklawu )
RAZEM: X X X 2

Slownie warto6i netto
oferowaneqo oakietu

-Slnrarnio rlrartn6F nnd

KU

Slownie wartoS6 brutto
oferowaneoo pakietu



ny z opisem zal. ff 3 do SIWZ - zestawienie wymaqanych parametr6w techniczn

Przedmiot zam6wienia Cena jednostl<orva

ofertv netto PLN
Podatek
Yo VLT

Cena jednostl<owa
ofelty brutto PLN

IloSd Warto56
oferty netto
PLN

Warto56 oferty
brutto PLN

1 2 3 4 5 6 7

Dostawa aparatu Ekg I
RAZEM: X X X I

Stownie warioSc netto
oferowaneoo oakietu

Slownie warto66 oodat-
KU

Slownie warto66 brutto
oferowaneoo nakietLr

Pakiet 2

Pakiet 3

Pakiet 4

Z zal. rff 3 do SIWZ - zestawienie wymaganvch parametr6w techniczn

Przedmiot zamdwienia Cena jednostl<owa
oferty netto PLN

Podatek
OhVAT

Cena jednostl<owa
ol'erty brutto PLN

IloSd Warto56
oferty netto
PLN

WartoS6 oferty
brutto PLN

1 2 3 4 5 b T

Dostawa tympano-
metru

1

RAZEM: X X X 1

Slownie wartoAc netto
oferowaneqo pakietu

Slownie warto66 podat-
KU

Slownie wartoSc brutto
oferowaneqo oakietu

z isem zal. nr 3 do SIWZ - zestawienie wymaganych parametr6w technicznych

Przedmiot zam6wienia Ceua jednostkowa
oferty netto PLN

Podatek
OAVAT

Ccna jednostl<owa
ofclty brutto PLN

Ilo56 WartoSi
oferty netto
PLN

WartoSi oferty
brutto PLN

1 2 3 4 5 b

Dostawa laryngosko-
pu autoklawowalne-
go

I

RAZEM: X X X 1

S{ownie wartoAd netto
oferowaneqo Dakietu

Slownie warto(6 nodat-
KU

Stownie warto6i brutto
oferowaneqo oakietu



Z za+. nr 3 do SIWZ - zestawienie nvch narametr6w techmczn

Przedmiot zam6wienia Ceua jednostl<orva
oferfy netto PLN

Podrfe l<

V.VAT
Cerra jednostl<orvn

ol'crty brutto PLN
Ilo56 WartoS6

oferty netto
PLN

WaltoSd oferty
brutto PLN

1 2 3 4 5 6 7

Dostawa tonometru
bezdotvkoweso

I

RAZEM: X X X 1

Slownie warto66 netto
oferowaneoo oakietu

Slnuinio rrrarfn66 nnrl

ku

Slownie wartoSd brutto
oferowaneqo oakietu

Pakiet 5

Pakiet 6

Pakiet 7

ny z opisem zal. ff 3 do SIWZ - zestawienie wyma arametr6w technic

Przedmiot zam6wienia Ccna jednostkowa
ofcrty netto PLN

Poda tek
OA VAT

Ceua jcdnostl<owa
olertl' brtrtto PLN

IloSd Walto56
ofelty netto
PLN

WaltoSd oferty
brutto PLN

1 2 3 5 o T

Dostawa mikrosilni-
ka endodontycznego

I

RAZEM: x X X I
Slownie wartoSd netto
oferowaneoo oakietrr

Slownie warto5d podaf
KU

Slownie wartoSc brutto
oferowaneqo oakietu

z isem zal, nr 3 do SIWZ - zestawienie wvmasanvch tr6w technicznych)

Przedmiot zam6rvieuia Ccna jednostl<owa
ofclty netto PLN

Poda tek
OhVAT

Ccna jcdnostl<owa
olcrty brutto PLN

IloSd Warto66
ol'crty netto
PLN

Warto5i oferty
brutto PLN

,| 2 3 4 5 6 t

Dostawa lamp bez-
cieniowych zabiego-
wo-diasnostvcznvch

-J

RAZEM: X X X J

Slownie wartoAc netto
oferowaneqo oakietu

Slownie wartoic oodat-
ku

Slownie warto6c brutto
oferowaneqo pakietu



3. Na dostatczony przeznas sprzqt.

',:a. ,i;,.;i.-..,-.,...,,,.::.,{i:r;;.:;.r;,,,,,,.._;;,,",,,..,...;.;:.,,:,) gWafanCji,

4. O6wiadczamy, Ze zapoznaliSmy siq ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia, z projektem istotnych

postanowieh llmowy, oraz wyjaSnieniami i zmianami dokonanymi przez zamawiajqcego w okresie

od ogloszenia postepowania do uplywu terminu skladania ofert i nie wnosimy do niej zaslrzeaeft oraz

zdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. OSwiadczamy, 2e akceptujemy warunki platno5ci zgodne z zawartymi w projekcie umowy, stanowiqcym

zalqcznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

6. O6wiadczamy, ze akceptujemy pozostale warunki Swiadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

okre5lone w $ 6 projektu umowy, stanowiqcym zalqcznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

7 . Uwa?amy sig za zwiqzanych niniejszq ofertq w przez okres 30 dni, liczqc od daty uplywu skladania ofert.

B. Oferujemy fabrycznie nowy, rok produkcji

wyprodukowany przez firmg

z siedzibq w

9. W przypadku przyznania nam zam6wienia zobowiqzujemy sig do zawarcia pisemnej umowy w terminie

i m iejscu wskazanym przez zamawiajqcego.

10. Oferta zawiera..................ponumerowanych stron.

11. W sklad oferty wchodzq nastgpujqce dokumenty:

(Data, miejscowoS6) (Podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)


