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		Strona 2		 
znak sprawy: AEZ/S-171/2015
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Dostawa dodatkowego stanowiska do posiadanego przez Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM systemu 
do kariotypowania; znak sprawy AEZ/S-171/2015

Nazwa i adres Wykonawcy

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

NIP........................................................................................... REGON......................................................................................... 

Nr rachunku bankowego ..................................................................................................................................................................

tel....................................................... fax:............................................................... e-mail:..............................................................

Serwis prowadzi: ..................................................................................................................................................................... 

Adres ...............................................................................................................................................................................................

tel....................................................... fax:................................................................ e-mail:..............................................................

w godzinach: ….…… do ……….. od poniedziałku  do piątku.

2.	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dodatkowego stanowiska do posiadanego przez Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM systemu do kariotypowania, znak sprawy: AEZ/S-171/2015 oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego wymagania Zamawiającego, określone w załączniku nr 2 (Formularzu wymaganych warunków technicznych);
za łączną cenę ofertową:
netto zł:........................... (słownie zł.........................................................................................)
podatek VAT ..........% w kwocie ............................ zł  (słownie zł:….....................................)
brutto zł: ..........................(słownie zł:.......................................................................................)
ustaloną na podstawie kalkulacji szczegółowej:
Lp.
Produkt
Ilość
szt.
Cena netto
Wartość netto
Stawka VAT
Kwota VAT
Wartość brutto

1
2
3
4=2x3
5
6=4×5
7=4+6
1
Mikroskop z kanałem do fluorescencji ze stołem skaningowym do automatycznego wyszukiwania metafaz
1





2
Kamera  do mikroskopu
4





3
Stacja robocza z Części III Załącznika nr 2 do SIWZ
1





4
Monitor
3





5
Licencja na oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania metafaz
1





6
Licencja na oprogramowanie do pobierania obrazów metafaz i analizy kariotypu
1





7
Licencja na oprogramowanie do kolorowego kariotypowania chromosomów
1





8
Licencja na oprogramowanie mFISH/mBAND
1





9
Mikroskop ze stolikiem
2





10
Stacja robocza z Części X Załącznika nr 2 do SIWZ
2





RAZEM




UWAGA: kolumny 3 - 7 wypełnia Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, należy wypełnić wyłącznie kolumny 3 – 4. 

OŚWIADCZAMY, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych,  że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, który zobowiązany jest rozliczyć …….…..…….….... (należy wskazać Zamawiającego lub Wykonawcę). W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstanie u Zamawiającego, w kalkulacji szczegółowej należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, a także jego wartość bez kwoty podatku.

OŚWIADCZAMY, że wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu wraz z oprogramowaniem są zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro oraz na potwierdzenie powyższego składamy dokumenty: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 20 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 28.12.2015 r.
	Oferujemy gwarancję wynoszącą ……….. miesięcy* (min. 12 miesięcy), liczoną od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

*W kryterium ,,Gwarancja” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej: 5 punktów za każde pełne 12 miesięcy powyżej okresu gwarancji, 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.


Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach. 


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

