
 

  

 
 
 
 

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

pieczęć firmowa wykonawcy 
 

Formularz oferty  

 
Nazwa i adres oferenta 
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
tel............................................................................................ 
W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego  na dostawę błon rtg ogólnodiagnostycznych czułych na światło niebieskie, 
do obróbki automatycznej ,o minimalnej gęstości nie większej niŜ 0.22 oraz  utrwalaczy i 
wywoływaczy rtg składam  następującą ofertę: 
 

Lp. Rodzaj materiału.  Rozmiar Wielkość 
opakowan
ia 

Planowana 
wielkość zakupu  

Stawka 
VAT 

Cena brutto 
za wielkość 
opakowani
a określoną 
w rubr. 4  

Wartość 
brutto 
zamówienia  

   1. Błony  rtg  do folii o 
podłoŜu niebieskim  

18 x 24 100szt. 40 opakowań     

   2. Błony  rtg  do folii o 
podłoŜu niebieskim 

24 x 30 100szt. 45opakowań     

   3.  Błony rtg do folii o 
podłoŜu niebieskim 

30 x 40 100szt. 43 opakowań     

   4.  Błony  rtg  do folii o 
podłoŜu niebieskim 

35 x 35 100szt. 37 opakowań     

   5.  Błony  rtg do folii o 
podłoŜu niebieskim 

43 x 35 100szt. 45 opakowań     

   6.  Błony  rtg do folii o 
podłoŜu niebieskim 

13 x 18 100szt. 15 opakowań     

   7.  
     
  

Błony  zębowe o czułości 
E lub F  
  

 3 x  4 150szt. 22 opakowań     

8 Utrwalacz  do  obróbki 
automatycznej   

 20 l x2 47 opakowań     

10. Wywoływacz  do obróbki 
automatycznej  

 20l  x 2 47  opakowań     

    Razem :     

KaŜda błona musi posiadać oznaczenie : nazwa producenta , typ filmu, nr emulsji (serii) .Błony i 
odczynniki muszą pochodzić od tego samego producenta . 

Oferty powinny zawierać: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej  wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert – kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.        
2. Karty charakterystyki substancji  dla odczynników  
3. Oświadczenie ,Ŝe dostarczane wyroby posiadają zaświadczenie o rejestracji odczynnika w 
Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych i Deklarację zgodności CE 
4. Atest dopuszczenia do obrotu 



 

  

 
 
 
Wartość zamówienia  brutto wynosi ....................................zł  słownie  
…................................................................................................................................................................ 
w tym ........... ...........% Vat  
 
 
 
1 . Formularz oferty musi być wypełniony dokładnie w kaŜdej pozycji. Brak wypełnienia 
wszystkich pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.  
2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich 
zastrzeŜeń .  
3. Oświadczamy ,Ŝe dostarczane produkty, posiadają deklarację zgodności CE, . 
4. Oświadczamy ,Ŝe spełniamy wymogi określone w art. 22  oraz nie podlegamy wykluczeniu 
z postępowania .  
5. Gwarantujemy ,Ŝe  okres waŜności dostarczanych odczynników będzie wynosił 
...............od daty dostawy towaru. . 
 
Termin wykonania usług o.1.I.2013 do 31.XII.2013. 
Termin płatności....................dni od daty otrzymania faktury Vat.   
 
Załącznikami do formularza oferty są :  

• ............................................................... 
• ............................................................... 
• .............................................................. 
• .............................................................. 
• .............................................................. 
 

Oferta zawiera ..................ponumerowanych i spiętych stron                                                                          
.............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

 
pieczątka i podpis osoby upowaŜnionej 
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