Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 01 43, fax 33 810 21 01

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
1. Nazwa (firma)

i adres Wykonawcy (pełna nazwa/firma, adres, oraz w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG):
.................................................................................................................................................................
Tel. :……………………… e-mail: …………………………………fax. :…………………………..

2. CENA OFERTY W ZŁOTYCH POLSKICH
Wartość netto PLN

VAT%

Kwota pod. VAT PLN

Wartość brutto PLN

Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Metoda oceny:
Cena

80%

Najniższa zaoferowana cena oferty
cena oferty badanej

3. Termin wykonania zamówienia: do 45 dni

x 100 x 80%

licząc od daty zawarcia umowy

4. Oferowany

okres gwarancji jakości, określony w miesiącach, liczony od daty podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru technicznego wykonania przedmiotu zamówienia, z
zastrzeżeniem, iż minimalny okres gwarancji jakości musi wynosić 24 miesiące, licząc od daty
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego wykonania przedmiotu zamówienia –
proszę podać: …………………………
Metoda oceny:
Okres gwarancji
jakości

20%

Okres gwarancji jakości oferty badanej
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
jakości

x 100 x 20%

Maksymalny okres gwarancji jakości podlegający punktacji wynosi 84 miesięcy

5. Warunki płatności:
Zapłata należności nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ………………………………., w terminie 60
dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, potwierdzającej wykonanie przedmiotu
zamówienia, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień
obciążenia rachunku w banku Zamawiającego. Wykonawca zamieści na fakturze numer niniejszej
Umowy.
Proszę podać numer konta, na który Zamawiający będzie dokonywał płatności:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 01 43, fax 33 810 21 01

6. Wykaz wykonanych dostaw wraz z

montażem automatycznych drzwi przesuwnych w obiektach
użyteczności publicznej, wykonanych w latach 2017-2020,

L.p.

Podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonane

Przedmiot dostawy

Daty
wykonania

Wartość
dostawy

1
(…)
W załączeniu:
dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………………………………..
podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z dokumentem potwierdzającym
posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym lub
udzielonym pełnomocnictwem

2

