AEZ/S-054/2015

	Załącznik nr 1.1 do siwz
Formularz ofertOWY Pakiet 1

Nazwa i adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………
REGON: ……………………………………Nr konta bankowego: ……………………….………….
Tel. ………………………………………............Faks: …………………………………………….
e-mail: …………………………………………….
Reklamacje przyjmuje: ..................................................................................................................
 ul..........................................................................................................................................................
tel.: ............... faks: ................... w godzinach: od ……… do ……….. od poniedziałku do piątku.
e-mail: ............................................................................................................... 
	Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-054/2015, oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia, wyszczególnionego co do rodzaju, ilości i ceny w załączniku nr 2.1
za łączną cenę ofertową:
netto ................................... złotych, 
………..% podatek VAT, w kwocie ….......……..………zł 
brutto ................................ złotych (słownie: ..................................................................................);
	akceptujemy warunki i sposób wykonywania zamówienia, określone we wzorze umowy; 

akceptujemy warunki płatności, określone we wzorze umowy; 
	zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy (min. 6 miesięcy), liczonej od daty dostawy do Sekcja Gospodarki Magazynowej w Dziale Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa tel. 48 22 5720 337.
* W kryterium ,,Okres gwarancji” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej – 5 punktów za każde pełne 6 miesięcy ponad okres gwarancji, określony w Rozdziale V jako minimalny (min. 6 miesięcy), jednak nie więcej niż 10 punktów.
Nie wpisanie w pkt 4 zaoferowanego okresu gwarancji będzie skutkowało odrzuceniem oferty
oferujemy okres wykonania przedmiotu zamówienia na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia, które określać będzie liczby i asortyment wyrobów objętych przedmiotem zmówienia.
	akceptujemy 30 dniowy termin związania ofertą,
	Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć wykonanie:………………………………………….. (należy określić zakres powierzonej części zamówienia), firmie …………………………………….... (nazwa i dane adresowe podmiotu)
(Uwaga! Niniejszy punkt należy wypełnić w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w części IX i XII  SIWZ, lub nie wpisywać nic, jeżeli nie dotyczy)
	akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail oraz przyjmujemy do wiadomości, że potwierdzeniem odbioru tej informacji będzie dowód transmisji danych z faksu lub potwierdzenie wysłania informacji pocztą elektroniczną.
	Przyjmujemy do wiadomości że:

	Przedmiot zamówienia objęty Pakietem 1, został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, w ramach prowadzonej działalności dydaktycznej a także projektów badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania tych samych produktów. 
	Mając na uwadze, że wyroby stomatologiczne wyszczególnione w Załączniku nr 2.1, co do rodzaju i liczby, stanowią wartości szacunkowe, Zamawiający zastrzega sobie prawo:
	dokonania zmiany liczby wyrobów stomatologicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 2.1,

ograniczenia przedmiotu zamówienia (asortymentu) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania,
-z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych wyrobów stomatologicznych nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej oferty najkorzystniejszej. 
	Mając na uwadze postanawiania art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyrobów równoważnych. Pod użytym pojęciem „równoważne” rozumie się dostawę produktów o składzie chemicznym, cechach jakościowych, użytkowych identycznych lub nie gorszych, jak materiały stomatologiczne wyszczególnione w Załączniku nr 2.1.

Wykonawca, który powołuje się na wyroby równoważne, jest zobowiązany wykazać:
- poprzez złożenie wraz z ofertą karty katalogowej lub innego dokumentu, wystawionego przez producenta wyrobu, że oferowany wyrób (każdy z osobna) jest identyczny lub nie gorszy z punktu widzenia składu chemicznego, cech jakościowych lub użytkowych, od parametrów/cech wyrobu wymaganego, którego karta katalogowa jest dostępna jest na stronie producenta oraz, że oferowany wyrób spełnia wymagania pozwalające, w szczególności na kontynuację badań naukowych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur),
- że oferowany wyrób nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia większej ilości lub innych materiałów zużywalnych. 	
	Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych wyrobów równoważnych, o których mowa w pkt 9 lit. c i d, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta posiadanego sprzętu
	Ponadto oświadczamy, że 

	zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami 
i  przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

uważamy się związani naszą ofertą na okres jej ważności i zobowiązujemy się do zawarcia umowy  w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,
	dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzające stan prawny firmy są aktualne na dzień złożenia oferty.



........................................, dn........................
................................................................
(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)

