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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/UKZ/ZLUN/UKP/UIZ/2017  

 
OFERTA 

 
Nazwa Wykonawcy:  
 
…………………………………………………………………………………………………................ 
 
Adres: 
 
…………………………………………………………………………………………………................ 
 
Zarejestrowany: 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
NIP: ………………………………………… REGON: …………………………………………... 
 
Tel./ E-mail: …………………………………………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane pozostałych 
Wykonawców: 
 
Nazwa Wykonawcy:  
 
…………………………………………………………………………………………………................ 
 
Adres: 
 
…………………………………………………………………………………………………................ 
 
Zarejestrowany: 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
NIP: ………………………………………… REGON: …………………………………………... 
 
Tel./ E-mail: …………………………………………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Odpowiadając na Zaproszenie do składania ofert z dnia  31.07.2017 r. dotyczące zamówienia, którego 

przedmiotem są SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW ORAZ ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH 

I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SPÓŁKI „UZDROWISKO KONSTANCIN-

ZDRÓJ” S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE, ZAKŁADU LECZNICZEGO „UZDROWISKO 

NAŁĘCZÓW” S.A. W NAŁĘCZOWIE, SPÓŁKI „UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI” S.A. W 

KAMIENIU POMORSKIM ORAZ SPÓŁKI „UZDROWISKO IWONICZ” S.A., niniejszym składam ofertę 

na świadczenie w/w dostaw oraz zobowiązuję się wykonać zamówienie na warunkach 

określonych szczegółowo w Zapytaniu Ofertowym nr 3/UKZ/ZLUN/UKP/UIZ/2017 (dalej: 

„Zapytanie Ofertowe”). 
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Oświadczam, że:  

-  Zapoznałam/em się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym  

i przyjmuję je bez zastrzeżeń;  

-  Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem kadrowym, 

ekonomicznym i technicznym do wykonania zamówienia; 

-  Posiadam wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia  

w określonym czasie;  

 - Jestem związana/-y niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 

 

Upoważniam uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego do podjęcia działań mających na celu 

sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśniania ewentualnych 

wątpliwości, które mogłyby się pojawić w związku ze złożoną ofertą. 

 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z Zapytaniem Ofertowym za ceny jednostkowe 
netto wskazane w Formularzu cenowym, załączniku do niniejszej oferty. 
 
Oświadczam, że cena niniejszej oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji 

zamówienia, w tym koszty transportu i rozładunku w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego 

w Zapytaniu Ofertowym. 

 

Dopuszcza się zmiany cen poszczególnego asortymentu w czasie obowiązywania umowy. Zmiany 

cen mogą być dokonywane za porozumieniem stron nie częściej niż co 6 miesięcy na pisemny 

wniosek Wykonawcy w wysokości nie przekraczającej wskaźnika inflacji w stosunku do poprzedniej 

ceny. 

Oferujemy następujący sposób zamawiania i maksymalne terminy realizacji dostaw: 

 

 - sposób zamawiania:  ………………… 

 

 -  maksymalny termin realizacji dostaw:  ………………… 

 

Oferujemy wystawianie faktur z zachowaniem terminu płatności w wymiarze …… - dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proponujemy wystawianie faktur z zachowaniem 

następującego sposobu ich wystawienia (zaznaczyć proponowaną opcję): 

 

- faktura zbiorcza na koniec miesiąca na podstawie dokumentów WZ wystawianych 

przy każdej dostawie 

 

- faktura po każdej dostawie 

 
 

Oferuję następujące formy współpracy (np. oferowania ofert Uzdrowisk, reklama, próbki leków, rabat 

retro….. etc.) 

 

- …………………………………………………………. 

 

- …………………………………………………………. 

 

- …………………………………………………………. 

 

- …………………………………………………………. 
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Dodatkowo oferuję produkty nie ujęte w Załączniku nr 1A i nr 1B do Zapytania ofertowego na 

poniższych warunkach: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

W przypadku wyboru złożonej przeze mnie oferty zobowiązuję się do podpisania umowy                        

z Zamawiającym, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej oferty 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego – oddzielna umowa z każdym uzdrowiskiem. Po 

przekroczeniu wskazanego terminu Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z Wykonawcą.   

 

Wszystkie informacje i oświadczenia zawarte w niniejszej ofercie oraz załącznikach odpowiadają 

rzeczywistości i złożone zostały przeze mnie zgodnie z prawdą. 

 

Niniejszą ofertę składam na ……. kolejno ponumerowanych stronach.  

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:  

1) Formularz cenowy 1A - leki 

2) Formularz cenowy 1B – środki opatrunkowe i materiały jednorazowego użytku 

3) Projekt umowy 

 

 
 

 
        

……………..……………………………….................. 
                                                     data, pieczątka firmy i czytelny podpis osoby  

                                                                  uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy            
 

 


