Załącznik nr 1 do Zaproszenia ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Uwaga: Wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.
Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................
siedziba ............................................................................................................................................
telefon / email

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

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym Wydziale Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS ......................................................... w ......................................
lub wpisany do CEIDG, NIP ....................................................................................................
Przedkładam ofertę w postępowaniu ogłoszonym przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Hrubieszowie na
Wykonanie usługi polegającej na odbiorze oraz przechowywaniu zwłok osób zmarłych w
wynajmowanych pomieszczeniach chłodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Hrubieszowie.

I.

Oferuję wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami określonymi
w zaproszeniu do złożenia oferty:

Lp.

1

1

Przedmiot
zamówienia

J.m.

2
3
Usługa
odbioru,
przechowywa
nia osób
zmarłych w
szpitalu,
miesiąc
szczegółowo
określona w
umowie (zał.
nr 2 do
zaproszenia)

Wartość

brutto

Ilość

4

Cena netto za 1
miesiąc
Wartość VAT
świadczenia
[zł]
usługi
Wartość
netto
5
6
7

Wartość brutto

8

36

usługi

wynosi:

.................................................................... )

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

zł

(słownie

Załącznik nr 1 do Zaproszenia ofertowego

II.

Oferuję stawkę czynszu za najem pomieszczeń chłodni wraz z wyposażeniem w wysokości
…………………… zł brutto za m2.

III. Oferuję stawkę opłaty za przechowywanie zwłok ponad okres 72 godzin w wysokości ………..
zł brutto za każde kolejne 24 godziny (uwaga: Zamawiający zastrzega, że podana opłata nie
może być wyższa niż 200 zł brutto).
IV. Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się ze wzorcem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu.
3. Zawarte w zaproszeniu warunki umowy zostały przeze mnie zaakceptowane i zobowiązuję
się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w
zaproszeniu i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu złożenia niniejszej oferty.
*Uwaga: W przypadku gdy oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).

V. Oferowane warunki rozliczenia się zamawiającego z wykonawcą za zrealizowane usługi.

1. Termin zapłaty od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury zamawiającemu wynosi 60
dni na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.

2. Cena jednostkowa nie wzrośnie przez cały okres obowiązywania umowy
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ......................................................................................................

str. ...

2. ............................................................................................................

str. ...

3. ............................................................................................................

str. ...

4. ............................................................................................................

str.......

Miejscowość ..........................

data ..........................

........................................................................
(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

