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ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ 

                                                                                                                       

..................dnia............................ 
                         .     

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 

07-410 Ostrołęka 

Formularz ofertowy 

Na Modernizacje systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali 

Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce. 
 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………........................................................................................... 

Adres siedziby: .............................................................................................................................. 

NIP:………………………………………......................REGON…………………….............….……………................. 

Tel.................................................................Fax.......................................................................... 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

II. Gwarancja 

Okres gwarancji /minimum 24 miesiące/: ………..……. miesiące gwarancji liczonej od dnia 
przekazania sprzętu protokołem odbioru. 

Maksymalny  okres gwarancji  to 60 miesięcy. 
 

III. Płatność 

Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto Wykonawcy w okresie 30 dni od daty otrzymania 
faktury VAT przez Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy dostawy, której 

faktura dotyczy. 
 

IV. Wpłata wadium: 

1. Przedkładamy potwierdzenie wniesienia wadium w formie …...........……………………........................ 

w wysokości ……............................................................................................................................ 

dla części ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zamawiający zwróci wadium na konto Wykonawcy nr ………........................................……............ 

w banku………………………………………………………………………….....................................................…….. 

V. Podwykonawca: 

Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy: 
1.Zakres wykonywanych prac wraz z podaniem nazwy podwykonawcy:  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
*)  w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca ma zamiar wykonywać 
całość zamówienia publicznego osobiście.   

VI. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: 

 
Informujemy, że będziemy polegać na zasobach podmiotu trzeciego: 

1.Nazwa podmiotu:  
.............................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................. 
*)w przypadku nie wypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że wykonawca nie będzie polegał na 
zasobach podmiotu trzeciego.   
 
VII. Ponadto oświadczam(y), że: 

 
1. Oświadczamy, że jesteśmy: 

a)  mikroprzedsiębiorstwem 
b)  małym przedsiębiorstwem 

c)  średnim przedsiębiorstwem 

d)  dużym przedsiębiorstwem 
odpowiednie zakreślić. 

 
2. Pochodzę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej     TAK   NIE – odpowiednie 

zakreślić 

3. Pochodzę z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK   NIE – odpowiednie 
zakreślić 

4. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 
1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego: ……………………..………………………………………………………… 
2) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..…………………………………… 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

6. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz we Wzorze umowy, oraz że 

akceptuje je w całości.  
7. Uważam się za związanego ofertą przez 60 dni od dnia, w którym dokonano otwarcia ofert, 

8. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym ze 

Wzorem zawartym w SIWZ, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 

9. Niniejsza oferta zawiera „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 r., poz. 933 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego 

wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 r., poz. 933 z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie: 

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

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

* 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 nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

http://www.szpital.ostroleka.pl/
mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl


 

3 

 

MAZOWIECKI  SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce 

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A     tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69 
     NIP 758-20-10-430      REGON 000304616 

         www.szpital.ostroleka.pl      szpitalo@szpital.ostroleka.pl  

 

 

 

 

http://www.szpital.ostroleka.pl/
mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl

