znak sprawy: AEZ/S-150/2014


3

		znak sprawy: AEZ/S-150/2014
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY 
Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii 
w sprzęt informatyczny do sal konferencyjno - konsultacyjnych;
Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………..
NIP: …………………………………………………
REGON: …………………………………………….
Nr rachunku bankowego: ..……………………………………………………….…………
Reklamacje przyjmuje: ...........................................................................................................
ul..............................................................................................................................................
tel.: ............... faks : ................... w godzinach: …… do ……….. od poniedziałku do piątku.
e-mail: ............................................................................................................... 	
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Dostawę wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt informatyczny do sal konferencyjno - konsultacyjnych, znak sprawy: AEZ/S-150/2014,
Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia wraz z montażem katedr, instalacją i konfiguracją wyposażenia oraz instruktażem 
w zakresie obsługi, 
spełniającego wymagania Zamawiającego, określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2) oraz zgodnego 
z Wykazem wyposażenia do montażu w poszczególnych pomieszczeniach (Załącznik nr 3);
za łączną cenę ofertową:
netto zł:........................... (słownie zł.........................................................................................)
podatek VAT ………………%, w kwocie …………………….zł 
brutto zł: ..........................(słownie zł:.......................................................................................),
cena dostawy, montażu katedr, instalacji i konfiguracji wyposażenia oraz instruktażu w zakresie obsługi poszczególnych sal wynosi:
Lp.
Nazwa sali
Cena netto
Podatek VAT
Kwota VAT
Cena brutto:
1.
Aula




2.
Sala 40-osobowa




3.
Sala 36-osobowa




4.
Sala 32-osobowa




5.
Sala 24-osobowa




6.
Sala sekcyjna




Załączamy jako część oferty projekt katedr. 
Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, dokonać montażu i ustawienia katedr oraz instalacji, konfiguracji wyposażenia 
i instruktażu w zakresie obsługi w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 - miesięcy gwarancji jakości. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru wg wzoru stanowiącego załącznik do wzoru umowy. 
Zobowiązujemy się do dostarczenia przed zawarciem umowy oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń, o przejęciu na siebie w okresie gwarancji, wszelkich zobowiązań związanych z serwisem gwarancyjnym, w przypadku zaprzestania działalności przez Wykonawcę lub wskazaną firmę świadczącą serwis gwarancyjny. Oświadczenie powinno dotyczyć następujących urządzeń:
Poz. 1 Załącznika nr 2 stołowy panel sterujący
Poz. 2 Załącznika nr 2 Jednostkę centralną systemu sterowania auli wykładowej
Poz. 3 Załącznika nr 2 Jednostkę centralną systemu sterowania sal wykładowych
Poz. 4 Załącznika nr 2 przyciskowy panel sterujący
Poz. 10 Załącznika nr 2 Procesor dźwięku z wbudowaną matrycą audio
Poz. 11 i 16 Załącznika nr 2 Dekoder strumienia IP
Poz. 12 Załącznika nr 2 Dekoder strumienia HDMI
Poz. 13 Załącznika nr 2 Skaler sygnałów AV ze wzmacniaczem
Poz. 15 Załącznika nr 2 Wzmacniacz Audio
Akceptujemy 60 - dniowy  termin związania ofertą.
Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i  przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
Dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzające stan prawny firmy są aktualne na dzień złożenia oferty.
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…………..
.............................................	                                       ................................................................    		                                                  	                                               
                    data                                                                                                                                               podpis/y osoby/osób   
                                                                                                                                                  uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy

