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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
znak sprawy AEZ/S-068/2015

	Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

NIP: ………………………………………….  REGON: …………………………………………
Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………
Tel. …………………………………             Faks: ……………………………………….
e-mail: ……………………………………...

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: 
AEZ/S-068/2015, 
oferujemy dostawę odczynników wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,   

w cenie:       
1)	netto zł:.................. (słownie zł..........................................................................................)
2)	podatek VAT w kwocie ............................. zł (słownie zł:…............................................)
3)	brutto zł .................. (słownie zł:........................................................................................)
	Jednocześnie oświadczamy, że:

	zobowiązujemy się do dostarczania zamawianych odczynników w terminie do 56 dni od dnia złożenia zamówienia  przez Zamawiającego;
	zobowiązujemy się do dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych 
w rozumieniu obowiązującego prawa, wraz z każdorazową dostawą odczynników;
	zobowiązujemy się dostarczyć deklaracje zgodności WE lub Certyfikaty CE - zgodnie 
z dyrektywami 93/42/EWG oraz 98/79/WE, atesty lub świadectwa jakości wystawione przez producenta, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego użytkownik do dostawy, której dotyczą;
	oznakowania opakowań zewnętrznych produktu informacją o temperaturze transportu 
i przechowywania;
	akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy; 
	udzielamy  gwarancji jakości na przedmiot dostawy, na okres od dnia dostawy towaru do upływu okresu gwarancji udzielonej przez producenta, nie mniej jednak niż na .……%* (należy podać, min.75%) maksymalnego okresu gwarancji jakości udzielanej przez producenta na przedmiot dostawy;      

*W kryterium ,,Gwarancja” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej – maksymalnie 10 punktów za wydłużenie deklarowanego przez Wykonawcę okresu przydatności odczynników w dniu dostawy w stosunku do maksymalnego okresu przydatności określonego przez producenta, powyżej minimalnego okresu gwarancji wymaganego przez Zamawiającego, określonego w Rozdziale V, wg zasad określonych w Rozdziale XIV, ust. 2 pkt 2 SIWZ. Brak podania oferowanego terminu gwarancji lub niewyrażenie okresu gwarancji w %, zgodnie z wytycznymi ww. rozdziału, będzie skutkował odrzuceniem oferty.
zobowiązujemy się każde opakowanie zawierające odczynnik oznakować informacją 
o temperaturze transportu i magazynowania pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy oraz ponieść odpowiedzialność za poniesione koszty z tym związane;
	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)
	Ponadto oświadczamy, że 

	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;

zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami 
i  przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
akceptujemy 60 - dniowy  termin związania ofertą;
dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzające stan prawny firmy są aktualne na dzień złożenia oferty.
	Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

	………………………………………………………….str…………..
	………………………………………………………….str…………..

………………………………………………………….str…………..
………………………………………………………….str…………..
………………………………………………………….str…………..
………………………………………………………….str…………..




.............................................				................................................................         
                    data                                                                          podpis/y osoby/osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy


