
……………….., dnia …………………….. 

 

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH 

 

O F E R TA 
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz 

pozostałych artykułów medycznych dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach 

Małych 
 

Nazwa Dostawcy:…………………………………………………………………………………… 

Adres Dostawcy:  kod pocztowy: ……………… miejscowość: ………………………………… 

ul. ………………. ………………………….. nr domu: …………………..nr lokalu………………… 

e-mail:……………………………….. ……………., tel./faks……………………………………….. 

osoba reprezentująca : ……………………………………………………………………….., 

NIP: ……………………………………………… 

REGON: …………………………………………. 

KRS: ……………………………………………… 

CEiDG: …………………………………………….* 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w postaci: 
Sukcesywnej dostawy  wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych 

artykułów medycznych, określonych w załączniku do zaproszenia do składania ofert oraz innych artykułów 

medycznych wynikających z bieżących  potrzeb wg pisemnych zamówień składanych 2 razy w miesiącu, w 

ciągu 24 godzin od przekazania zlecenia, w opakowaniu producenta, na koszt i ryzyko Dostawcy, opłata za 

opakowanie wliczona jest w cenę towaru. 

Ofertę cenową przedstawiam w załączniku: „Wykaz wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków 

opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych planowanych do zakupu -oferta cenowa”. 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 01.02.2021 r. – 31.01.2022 r. 
2.    Warunki płatności: 21 dni od daty doręczenia faktury, na rachunek bankowy podany przez 

Dostawcę. 

3. Dostawca oświadcza,  że zapoznał się z treścią ogłoszenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami zamówienia i nie wnosi do nich 

zastrzeżeń  oraz uzyskał konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

7. Wykonawca oświadcza że projekt umowy stanowiący zał. Nr 2 do zaproszenia został przez 

niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty do zawarcia umowy na 

określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

9.   Wykonawca oświadcza, że nie złożył nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących   

       mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.  
10.  Załączniki: 

- wykaz wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych 

artykułów medycznych planowanych do zakupu - oferta cenowa. 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

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

                                                                                       Podpis osoby składającej ofertę 


