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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakupu i dostawy sprzętu pielęgnacyjnego                                 

i rehabilitacyjno-wspomagającego, w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego                      

i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” nr RPSW.09.02.02-26-

0005/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

 

CZĘŚĆ A – DANE WYKONAWCY 

Pełna nazwa wykonawcy  

 
Dokładny adres wykonawcy  

(ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, 

województwo) 

 

 

 
NIP  

 
REGON  

 
KRS/CEiDG  

 
 

Reprezentacja wykonawcy: 

Imię i nazwisko osoby/osób 

reprezentującej/ych wykonawcę  

 

Podstawa reprezentacji  

 

 

Dane teleadresowe, na które będzie przekazywana wszelka korespondencja: 

Dokładny adres do korespondencji  

 

Telefon  

 

Fax  

 

e-mail  
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CZĘŚĆ B – OFERTA CENOWA I POZACENOWA 

Nawiązując do zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjnego  i rehabilitacyjno-

wspomagającego oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia na niżej wymienionych warunkach:  

OFERTA CENOWA 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Ilość 

(szt.) 

Cena 

jednostkowa  

netto w zł 

Cena netto 

zł 

(kol. 3x4) 

Cena 

brutto zł 

1 2 3 4 5 6 

1.  Łóżko rehabilitacyjne     

2.  Koncentrator tlenu     

3.  Wózek inwalidzki z funkcją stabilizacji el.     

4.  Wózek inwalidzki     

5.  Krzesła toaletowe     

6.  Pionizator dziecięcy     

7.  Pionizator dla dorosłych     

8.  Podnośnik     

9.  Balkonik aluminiowy     

10.  Balkonik stalowy     

11.  Kule pachwowe     

12.  Kule łokciowe     

13.  Materac przeciwodleżynowy      

14.  Materac zmiennociśnieniowy     

15.  Chodzik     

16.  Podnośnik wannowy     

17.  Szyny podjazdowe     

18.  Ssak elektryczny     

19.  Rower trójkołowy dla dorosłych     

20.  Rower trójkołowy dla dzieci     

CENA ZAMÓWIENIA (KWOTA NETTO, BRUTTO) W ZŁ 

 

  

 

OFERTA POZACENOWA 

KRYTERIUM POZACENOWE – CZAS REAKCJI SERWISU 

Lp. Opis kryterium    
CZAS REAKCJI SERWISU 

(od momentu zgłoszenia awarii) 
 

1. Sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjno-wspomagający 
 do 12 godzin  

 powyżej 12 godzin 
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CZĘŚĆ C – OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 

działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem technicznym, 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji finansowej                                 

i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

2. Integralną częścią oferty jest: 

a) oświadczenie o braku wzajemnych powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy  

i Zamawiającego; 

b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO; 

c) klauzula/e informacyjna/e RODO; 

d) wydruk z CEIDG lub KRS wygenerowany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika                        

z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo                      

w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy); 

3. opis proponowanego sprzętu, funkcjonalności, stosowanych rozwiązań (m.in.  w formie specyfikacji 

technicznej, katalogów, prospektów, opisów zaproponowanego sprzętu i oferowanej usługi) o treści  

potwierdzającej  spełnienie wymagań technicznych zawartych w zapytaniu ofertowym 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam, że usługi zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie 

wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczam, iż nie byłem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwa przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

7. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy                     

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu 

realizacji zamówienia. 

 

Miejscowość ................................., dnia ................................. 

 

 

 

………………………………………………………………………………. 

(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy) 

 


