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Załącznik nr 1 

Zamawiający: 

SPINRAY Sp. z o.o. 

ul. Władysława Orkana 25/22  

40-553 Katowice 

……………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

 

……………………………………………… 

(dane adresowe)  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

I. Dane Wykonawcy  

 

NAZWA WYKONAWCY 

 

 

KRS  

NIP  

REGON  

 

SIEDZIBA WYKONAWCY 

 

TELEFON/FAKS  

E-MAIL  

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO KONTAKTÓW 

 

 

STRONA INTERNETOWA  

 

II. W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę 

zintegrowanego systemu archiwizacji i dystrybucji danych medycznych i teletransmisji dla 

pracowni radiologicznych” wchodzącego w skład projektu „Innowacyjny system integrujący 

pracownie radiologiczne służący do archiwizacji obrazów, danych medycznych oraz 
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wykonywania opisów badań”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z zakresem zamieszczonym w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach na następujących 

warunkach: 

 

1. CENA: 

 

Cena oferty netto PLN: ………………................................  

(słownie: ………………………………………………………………………………………..……złotych) 

W tym podatek VAT ………………..…………. PLN 

Cena oferty brutto PLN: ………………................................  

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..złotych) 

Szczegółowy formularz asortymentowo-cenowy stanowi Załącznik Nr 1a do niniejszego 

Formularza ofertowego.  

Oświadczamy, że powyższa cena oferty brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty, w tym podatek VAT. Oświadczamy, 

że podane w niniejszej ofercie pozycje zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym 

odzwierciedlają pełną funkcjonalność  systemu opisaną w Załączniku nr 3 „Opis przedmiotu 

Zamówienia”. Jeżeli jakieś element opisany w Załączniku nr 3 i niezbędny do prawidłowego 

wykonania Umowy, nie został wymieniony w Formularzu asortymentowo-cenowym jako 

indywidualny, oznacza to, że jest on zawarty w jednym z wymienionych w tabeli elementów  

i został wliczony do całkowitego kosztu realizacji projektu.  

2. GWARANCJA 

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący …………  (słownie: 

……………………………………………………..) lat, liczony od daty podpisania Protokołu odbioru 

przedmiotu zamówienia.  

 

3. TERMIN REALIZACJI DOSTAWY 

Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie 45 dni od dnia podpisania 

Umowy z Zamawiającym – TAK/NIE* 
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III. Oświadczamy, że: 

 

1. zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i jego Załącznikami i nie wnosimy do niego żadnych 

zastrzeżeń i w pełni go akceptujemy, 

2. akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy zgodnie z tym wzorem, 

3. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty,  

4. oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego  

określone w Zapytaniu ofertowym i jego Załącznikach, 

5. oferta uwzględnia okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący ………………. (słownie: 

…………………………………) lat liczony od daty podpisania Protokołu odbioru,  

6. zamówienie wykonamy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym i jego Załącznikach, 

7. w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy nie później niż 

w ciągu 2 dni od dnia dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.  

IV. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni liczonych od upływu terminu 

do składania ofert.  

V. Niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji z wyjątkiem stron nr …................1; 

VI. Wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm 

odwróconego VAT-u). Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył 

………....................…………..........................................................................................2 objętych 

przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto będzie wynosiła …….........…. zł. 

VII. Osobami upoważnionymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu są:  

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

VIII. Oferta składa się z ……….. ponumerowanych stron. 
 

IX. Załączniki: 

 

1. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 

2. odpis KRS lub z CEIDG  

3. Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 

                                                           
1 podać numeryr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia, w przypadku braku stron uprawnionych do utajnienia należy 

pole zakropkowane skreślić; 

2 wpisać część zamówienia, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług. 

*niepotrzebne skreślić 
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4. Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia podpisany  

i zaakceptowany przez Wykonawcę 

5. Załącznik Nr 1a do niniejszego Formularza ofertowego.  

 

Miejscowość i data 

 

 

 

 

Podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


