AEZ/S-226/2013


1

	Załącznik nr 1.1 do siwz
Formularz ofertowy Pakiet 1

Nazwa i adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………
REGON: ………………………………………….
Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………………….
Tel. ………………………………………..............
Faks: ……………………………………………....
e-mail: …………………………………………….
Serwis gwarancyjny prowadzi: ..................................................................................................................
 ul................................................................................................................................................................
tel.: ............... faks: ................... w godzinach: od …… do ……….. od poniedziałku do piątku.
e-mail: ............................................................................................................... 
	Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa urządzeń medycznych, znak sprawy: AEZ/S-226/2013,, oferujemy dostawę wraz z instalacją i szkoleniem w zakresie obsługi : mieszalnika mas alginatowych i skalera zgodnie z formularzem wymaganych warunków technicznych stanowiącym załącznik Nr 2.1 do SIWZ.
	za łączną cenę ofertową:

netto ................................... złotych, 
………..% podatek VAT, w kwocie ….......…………zł 
brutto ................................ złotych (słownie: ..................................................................................);
ustalona na podstawie kalkulacji szczegółowej:

Lp.
Przedmiot zamówienia
Ilość
Cena jedn. netto
Wartość netto
(3*4)
Stawka
VAT
Kwota VAT
(5*6)
Wartość brutto
(5+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
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Mieszalnik mas alginatowych
Producent……………………………………., model……..…….……………………………, 
Zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi określonymi w Formularzu wymaganych warunków technicznych Załącznik Nr 2.1 poz. 1
1 szt.





2
Skaler
Producent……………………………………., model……..…….……………………………, 
Zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi określonymi w Formularzu wymaganych warunków technicznych Załącznik Nr 2.1 poz. 2
1 szt.





Razem

X



	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 12 miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru potwierdzającego dostawę do Katedry Protetyki Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa Pawilon XIA tel. 22 5720 18 86 (1S12)
	oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia, w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy,
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.
	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)

