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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

ZAMAWIAJĄCY:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 

ul. Leśna 22 

37 – 300 Leżajsk 

 

 

Znak sprawy: DZP-380-28/2018 

 

 

Nazwa wykonawcy/ów: ……………………………………………………………...….……… 

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

Adres/siedziba wykonawcy/ów: ………………………………………………………...……… 

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

Adres do korespondencji:………………………………………………………………………. 
(jeżeli inny niż powyżej lub w przypadku oferty składanej przez konsorcjum) 

tel.………………………………………..... faks………………………………………………. 

adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………… 

NR REGON: ……………………………… NR NIP:.………………………………………... 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ogłoszonym zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

z późn. zm.) składamy ofertę obejmującą „Dostawę produktów leczniczych” dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. 

 

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

 

3. Oświadczamy, że postanowienia zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 16 i 19) oraz 

ewentualne zmiany zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

4. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem*:  TAK,    NIE.  

*Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów euro. 
Małe przedsiębiorstwo  - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów euro. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 

mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

euro. 
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5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 

 sami 

 przy udziale podwykonawcy/ów zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Firma podwykonawcy 
Część zamówienia powierzona 

podwykonawcom (krótki opis) 

1.   

…   

Jeżeli Wykonawca nie poda żadnej informacji w punkcie 5, Zamawiający potraktuje 

to jako informację, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części 

zamówienia podwykonawcom. 

 

6. Numer konta bankowego na który należy dokonywać płatności na przedmiot 

zamówienia………………………………………………………………………………… 

 

7. Numer faksu ………………………….. oraz adres e-mail ………………………………., 

na który będą składane zamówienia. 

 

8. Numer faksu ………………………….. oraz adres e-mail ………………………………., 

na który będą składane reklamacje. 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO
1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 

postępowaniu 

 

10. Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do oferty są: 

 

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

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

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

 

Miejsce i data ................................ 

 

 

 

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

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

                                                 
1
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy wykonawca 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). 

 


