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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CDO/M/2/2022 

 

Wzór formularza oferty  
 

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

 

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

 

……………………………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

Fundacja Medyk dla Zdrowia 

ul. Fryderyka Szopena 1 

35-055 Rzeszów 
 

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia w trybie „zapytania ofertowego” na: dostawę 

sprzętu wspomagającego funkcjonowanie osobom starszym i niepełnosprawnym w 

Całodobowym Domu Opieki w Mielcu 

 

Proszę uzupełnić:  

Osoba do kontaktu: 

Telefon 

e-mail 

 

1) Oferujemy wykonanie zamówienia, stosując niżej wymienione stawki: 

L.p  Nazwa przedmiotu 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

Nazwa producenta oraz nazwa 

produktu nadana przez producenta, (do 

oferty należy dołączyć dokument 

zawierający faktyczne parametry 

oferowanych urządzeń potwierdzające 

spełnienie parametrów określonym w 

szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia np. foldery, karty 

katalogowe). 

Należy uzupełnić obowiązkowo 

Okres gwarancji 

licząc od daty 

odbioru 

przedmiotu. 

1 .   

Dostawa 2 szt. wózka 

transportowo-

kąpielowego z 

regulacją wysokości   

    

2 .  

Dostawa 2 szt. wózka 

toaletowo-

prysznicowego z 

regulacją wysokości 

    

3 .  

Dostawa 1 szt. 

podnośnika 

transportowo 

kąpielowego  

    

4 .  

Dostawa 20 szt. 

stołka prysznicowego 

rehabilitacyjnego 

 

    

Razem:  - - 
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Cena oferty 

 Cena  za wykonanie zamówienia wynosi kwotę netto 

 ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł), 

 natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, 

wynosi kwotę brutto 

....................... zł (słownie: ............................................................................. zł). 

Termin realizacji: do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy  

Warunki płatności: Zgodne z wzorem umowy 

 

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 

3) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym 

4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w załączniku nr 3 

do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5) Oświadczam, że wypełniłem 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 publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 
• 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). 

6) Oświadczamy, że oferowane produkty posiadają Certyfikat potwierdzający posiadanie 

znaku CE 

7) Oświadczam, że
1
*: 

 podlegam  wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  

 nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

* Proszę zaznaczyć właściwe pole.  

Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. .................................................................... 

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

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

1
 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
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1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy. 

 

 
 

 

 

 

dnia          

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
 


