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	Załącznik nr 1.3 do siwz
Formularz ofertowy - PAKIET 3
Nazwa i adres Wykonawcy:…………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………
REGON: ………………………………………….
Nr konta bankowego: ……………………………………………………………………...
Tel. ………………………………………...
Faks: ……………………………………….
e-mail: ………………………………………
Zgłoszenia reklamacji przyjmuje: ............................................................................................
ul.................................................................................................................................................
tel.: ............... faks: ................... w godzinach: od …… do ……….. od poniedziałku do piątku.
e-mail: ............................................................................................................... 
	Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-027/2014, oferujemy sukcesywną dostawę 40 sztuk komputerów stacjonarnych producent ………………………, model ……………….…, z monitorami 24 cale wyszczególnionych co do rodzaju i liczby w załączniku nr 2.3
	za łączną cenę ofertową:

netto ....................................... złotych, 
podatek VAT, w kwocie …............…………zł 
brutto ................................. złotych 
(słownie: ...........................................................................................................................);
	przyjmujemy do wiadomości, że Zamawiający niezwłocznie po złożeniu zamówienia 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 w odniesieniu do zestawów komputerowych;
	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 60 miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
	oferujemy sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia w okresie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia ze wskazaniem: ilości i rodzaju sprzętu,
	akceptujemy 60 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.
	oświadczamy że w przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia zwierającego dysk twardy bądź wymiany twardego dysku na nowy wolny od wad, dysk podlegający wymianie jest własnością Zamawiającego.
	zobowiązujemy się do dostarczenia przed zawarciem umowy nw. oświadczenia:

	producenta komputera i monitora lub przedstawiciela producenta tych urządzeń o przejęciu na siebie w okresie gwarancji (min. 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia), wszelkich zobowiązań związanych z serwisem gwarancyjnym, w przypadku zaprzestania działalności przez Wykonawcę lub wskazaną firmę świadczącą serwis gwarancyjny,
	producenta komputera lub jego przedstawiciela, że w przypadku wymiany uszkodzonego komputera zwierającego dysk twardy bądź wymiany twardego dysku na nowy wolny od wad, dysk podlegający wymianie pozostaje własnością Zamawiającego.

	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)

