znak sprawy: AEZ/S-119/2015
		Strona 2		 
znak sprawy: AEZ/S-119/2015
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Świadczenie usługi w zakresie serwisu technicznego rezonansu magnetycznego; 
znak sprawy AEZ/S-119/2015

Nazwa i adres Wykonawcy
.....................................................................................................................................................
NIP...........................................................................................
REGON....................................................................................
Nr rachunku bankowego .............................................................................................................
tel....................................................... fax:............................................................... 
e-mail:..............................................................
2.	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: AEZ/S-119/2015, oferujemy wykonanie usługi w zakresie serwisu technicznego rezonansu magnetycznego przez okres 24 miesięcy, na zasadach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ (wzorze umowy)
za łączną cenę ofertową:
netto zł:........................... (słownie zł...................................................................................)
podatek VAT ..........% w kwocie ............................ zł  (słownie zł:…...............................)
brutto zł: ..........................(słownie zł:.................................................................................)
ustaloną na podstawie kalkulacji szczegółowej:
l.p.
Usługa serwisowa
Opis zakresu prac

Jednostkowa cena usługi
Planowana ilość przeglądów, napraw 
w okresie 24 miesięcy
Wartość netto
Stawka VAT [%]
Kwota podatku VAT [zł]
Wartość brutto
1
Przeglądy okresowe
 -Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.
- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.
- Kontrola zużycia części.
- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.
- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.
- Sprawdzenie jakości obrazu.
- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury.
-Ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.
- Konserwacja software'u systemowego i aplikacyjnego.
- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.
- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.
- Zdalna diagnostyka urządzeń poprzez wykorzystanie systemu Siemens Remote Services (SRS) do stałego, zdalnego monitorowania parametrów pracy rezonansu magnetycznego.
- Dokumentacja przeglądów.
- Wymiana filtra adsorber, wymiana miernika do pomiaru pola magnetycznego tzw. „Tales” zgodnie z wymogami producenta 
- Wszystkie inne czynności serwisowe wymagane przez producenta w czasie wykonywania procedury przeglądu serwisowego
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-Wymiana głowicy helowej zgodnie z wymaganiami  producenta 
(usługa objęta prawem opcji)
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naprawy
Naprawy polegające na: 
a) diagnostyce awarii oraz niezwłocznym usuwaniu konkretnych uszkodzeń, usterek, niesprawności lub przerw w prawidłowym działaniu urządzenia w drodze naprawy;
b) wymianie części w urządzeniu z powodu wystąpienia awarii;
c) dokonywaniu po każdym przypadku usunięcia awarii prób eksploatacyjnych w celu stwierdzenia prawidłowości działania urządzenia






wg potrzeb
113821,14
23%
26178,86
140000,00
                                                                                                                   Razem:




	oświadczamy, że przyjmujemy następujące zasady kosztorysowania, które będą obowiązywały w przypadku zlecania usług naprawy:

- kosztorysowa stawka robocizny  w wysokości ………….….zł/rbg* bez podatku VAT,
- cena materiałów i części zamiennych netto, ustaloną na podstawie faktury zakupu, udostępnionej przez Wykonawcę Zamawiającemu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do ustalenia tej ceny
*W podkryterium „Cena usług naprawy” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej punkty zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ.
Zobowiązujemy się świadczyć usługi objęte niniejszym zamówieniem publicznym przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
w terminach określonych we wzorze umowy.
	Oferujemy gwarancję jakości i rękojmi na wykonane naprawy na okres wynoszący ……….. miesięcy** (min. 6 miesięcy) od dnia podpisania protokołu odbioru napraw, na materiały i części zamienne użyte do naprawy na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez producenta tych materiałów i części zamiennych, oraz w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na głowicę, na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
**W kryterium ,,Gwarancja” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 1 punkcie za każdy pełny miesiąc powyżej okresu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane naprawy określonego w Rozdziale V jako minimalny, jednak nie więcej niż 10 punktów. 
Akceptujemy 30 dniowy  termin związania ofertą. 
Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
	Uważamy się związani naszą ofertą w ciągu okresu jej ważności.
	Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
	Dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzają stan prawny firmy, są aktualne na dzień składania ofert.
	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.
	Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:
	………………………………………………………….str…………..
	………………………………………………………….str…………..
	………………………………………………………….str…………..


  ........................................dnia..................         
                                                                                                                                                                                                                   		                                                                                ……..................................................................                                                                                              
			                     		                   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy)  

