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Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych



Załącznik nr 1.2
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Dostawa wyposażenia multimedialnego Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM w podziale na pakiety;
Pakiet 2: Dostawa zestawu do wizualizacji 3D; 
znak sprawy AEZ/S-064/2016

Nazwa i adres Wykonawcy

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

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

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

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

Reklamacje przyjmuje: ..................................................................................................................................................................... 

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

tel....................................................... fax:................................................................ e-mail:..............................................................
w godzinach: 900 do 1500 od poniedziałku  do piątku.

2.	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia multimedialnego Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-064/2016 oferujemy wykonanie zamówienia, 
spełniającej wymagania Zamawiającego, określone w załączniku nr 2.2 (Formularz 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
Cena netto
Wartość netto
Stawka VAT
Kwota VAT
Wartość brutto

1
2
3
4=2x3
5
6=4×5
7=4+6
1
Stacja robocza, zgodna z częścią I formularza wymaganych warunków technicznych, bez pakietu biurowego (Załącznik nr 2.2 do SIWZ)
1


0%


2
Pakiet biurowy, zgodny z częścią  I poz. 11 formularza wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.2 do SIWZ)
1





3
Monitor, zgodny z częścią  II formularza wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.2 do SIWZ)
2


0%


4
Drukarka 3D, zgodna z częścią  III formularza wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.2 do SIWZ)
1


0%


5
Oprogramowanie do wirtualizacji, zgodne z częścią  IV formularza wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.2 do SIWZ)
1





6
Oprogramowanie umożliwiające zaawansowaną edycję obrazów medycznych, zgodne z częścią  IV formularza wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.2 do SIWZ)
1





7
Licencja typu BOX na system operacyjny, zgodna z częścią  IV formularza wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.2 do SIWZ)
1





8
Oprogramowanie do montażu filmów, zgodne z częścią  IV formularza wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.2 do SIWZ)
1





RAZEM





	Przyjmujemy do wiadomości, że Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy wystąpi do Ministra Zdrowia o zastosowanie 0% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit.a) oraz załącznika nr 8  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz że decyzja jw. niezwłocznie przekazana Wykonawcy, będzie stanowiła podstawę wystawienia faktury VAT z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT.
	Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 21 dni  od dnia zawarcia umowy.
	Oferujemy gwarancję wynoszącą ……….. miesięcy* na przedmiot umowy  (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 minimalnego okresu gwarancji, 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)  

