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........................ , dnia .............. 
 
 
 

/ pieczęć Wykonawcy / 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi 
ul. Poznańska 30 
64-300 Nowy Tomyśl 

 
 

OFERTA 
 

Ja/My niżej podpisany/i………………………………………………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………….. 

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

NIP: …………………………………………..Regon : ……………………………………… 

Nr tel : ………………………………………..Nr fax : ………………………………………. 

e-mail : ……………………………………… 

odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: 
 

 

ZAKUP I DOSTAWA AMBULANSU TYPU "C"  
W SYSTEMIE RATALNYM 

 

 

oferujemy dostarczenie następującego ambulansu na następujących warunkach  : 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO AMBULANSU:  ………………………………………  zł 

w tym podatek VAT …….%  tj : ……………………………     zł 

 
Słownie wartość brutto zł:  
………………………………………………………………………………………………… 

 
Rata miesięczna brutto w wysokości 1/36 ceny ofertowej brutto wynosi: 
......................... zł (słownie: ............................zł) 
 
Podział ceny ofertowej na raty i wysokość miesięcznej raty przedstawia załącznik – 
harmonogram spłat (należy dołączyć do oferty) 

 
 
Powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy  

w terminie: do ........... (słownie: .........) dni od podpisania umowy 

 

 

..............................................                                ..................................................................... 
           data, miejscowość                                                      Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 



SPZOZ_NT/SA/ZP/ 15/14 
 

Zał. nr 1 - Druk "OFERTA" 2 

 
 

I.  Zobowiązania Wykonawcy:  

1. Zobowiązujemy się dostarczyć ambulans wyprodukowany na samochodzie marki 
…………………………., model ………………………….. , wyprodukowany w …………… roku z 
zabudową ......................................... oraz oświadczamy, że spełnia on wymagania 
Zamawiającego, jest zgodny z wymaganiami określonymi w polskiej normie PN-EN 1789+A1:2011 
(w zakresie ambulansu typu C), spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz spełnia 
dodatkowe wymagania określone w SIWZ 

2. Zamówienie zrealizujemy w terminie do ........ dni od dnia podpisania umowy. 

3. Na zaoferowany samochód udzielamy gwarancję : 

• na podzespoły mechaniczne: ……………….. bez limitu kilometrów 

• na powłokę lakierniczą: ………………….. 

• na perforację blach nadwozia: ……………… 

• na zabudowę medyczną i sprzęt: ………………… 

4. Zobowiązujemy się dokonać przełożenia i zamontowania sprzętu medycznego Zamawiającego (z 
innego ambulansu Zamawiającego) do dostarczonego ambulansu w dniu dostawy w siedzibie 
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 

 

II. Oświadczenia Wykonawcy: 

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie 
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do 
prawidłowego przygotowania oferty (w tym szczególnie do określenia ceny oferty) i zgłaszamy 
gotowość wykonania zamówienia ściśle według wymagań Zamawiającego oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami.  

2. Oświadczamy, że podana przez nas cena ofertowa zawiera wszystkie koszty konieczne do 
właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (w tym cenę wszystkich urządzeń wchodzących 
w skład ambulansu, koszty i ryzyka związane z transportem, opłaty pośrednie i celne, koszty 
uzyskania wymaganych odpowiednimi przepisami certyfikatów, zezwoleń oraz innych 
dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz ewentualne inne koszty 
związane z czynnościami, które składają się na przedmiot umowy takich jak testowanie pojazdu 
wraz z wyposażeniem w siedzibie Zamawiającego, prezentacja pojazdu oraz wyposażenia w 
zakresie jego użytkowania, obsługi technicznej, szkolenie pracowników, ubezpieczenie, 
przełożenie i zamontowanie sprzętu medycznego itp.). 

3. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne lub uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania wyszczególnione w art. 22 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907) 
oraz warunki określone w SIWZ i nie podlegamy wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust.1 i 2 
powyższej ustawy, na dowód czego do naszej oferty załączamy odrębne oświadczenia wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekt umowy 
zostały przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do 
zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 
okres 30 dni licząc od terminu składania ofert. 

7. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie / z udziałem podwykonawców 
(niepotrzebne skreślić) 

8. Oświadczamy, że następujący zakres prac objętych przedmiotem zamówienia powierzymy 
podwykonawcom: (wypełnić  jeśli Wykonawcę dotyczy) 
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Lp. 
 

Zakres wykonywanych czynności 
 

 

Uwagi 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

9. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ..............ponumerowanych stron. 

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 233 §1, art. 297 §1 
Kodeksu karnego). 

 
 

............................................................. 

/Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu  

Wykonawcy/ 
 
 

Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część: 
 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 

5. …………………………………………………… 

6. …………………………………………………… 

7. …………………………………………………… 

8. …………………………………………………… 

9. …………………………………………………… 

10. …………………………………………………… 

11. …………………………………………………… 


