
Numer sprawy: A.I.271-14/17                                                                            Załącznik nr 1 do specyfikacji 

 
                    Zamawiający: 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji 
i Ortopedii  

Al. Modrzewiowa 22, Kraków 
 

FORMULARZ OFERTY 

 
Wykonawca: 
 
………………………………………….. 

……………………………………..…… 

(pełna nazwa/firma, adres)  
 

…………………………………………. 

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 
 
……………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

.......................................................................  
(województwo) 
 

..................................................................... 
(e-mail) 
 

....................................................................... 
(internet www): 
 

.......................................................................  
(telefon) 
 

.....................................................................  
(fax – jeżeli Wykonawca posiada) 
 

A. 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów 

leczniczych, surowców do receptury, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, 

drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny, składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami: 
 

1. Cena brutto wykonania zamówienia w części 1 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

2. Cena brutto wykonania zamówienia w części 2 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

3. Cena brutto wykonania zamówienia w części 3 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

4. Cena brutto wykonania zamówienia w części 4 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

 
 
………………………………………… 

           (podpis) 



5. Cena brutto wykonania zamówienia w części 5 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

6. Cena brutto wykonania zamówienia w części 6 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

7. Cena brutto wykonania zamówienia w części 7 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

8. Cena brutto wykonania zamówienia w części 8 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

9. Cena brutto wykonania zamówienia w części 9 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

10. Cena brutto wykonania zamówienia w części 10 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

11. Cena brutto wykonania zamówienia w części 11 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

12. Cena brutto wykonania zamówienia w części 12 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

13. Cena brutto wykonania zamówienia w części 13 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

14. Cena brutto wykonania zamówienia w części 14 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

15. Cena brutto wykonania zamówienia w części 15 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

16. Cena brutto wykonania zamówienia w części 16 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

17. Cena brutto wykonania zamówienia w części 17 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

18. Cena brutto wykonania zamówienia w części 18 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

19. Cena brutto wykonania zamówienia w części 19 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

20. Cena brutto wykonania zamówienia w części 20 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

21. Cena brutto wykonania zamówienia w części 21 wynosi: ……..………………………… PLN        

w tym stawka VAT …. % 

B. 

1. Termin wykonania zamówienia:  

a) Części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 - sukcesywnie w ciągu 12 

miesięcy od dnia 14 sierpnia 2017 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na 

realizacje zamówienia; 

 
 
………………………………………… 

           (podpis) 



 

b) Część 8 - sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia 8 lipca 2017 r. lub do wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na realizacje zamówienia. 
 

2. Części zamówienia, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz ich nazwa (wypełnić 

tylko jeżeli dotyczy): ..................................................................................................................................  

3. Warunki płatności: zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik do Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że istotne postanowienia zawarte we wzorze umowy oraz pozostałe dokumenty został 

przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.   

6. Oświadczam, że podmiot który reprezentuje jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą * 

Oświadczam, że podmiot który reprezentuje nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą * 

* Należy wybrać (podkreślić) właściwe 

7. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: 

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

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

………………………………………… 
           (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


