
Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 

 

Nazwa: Abbvie sp. zo.o. 

Siedziba: Postępu 21 B , Warszawa 02-676  

województwo  mazowieckie  

Numer telefonu: Nr tel. 22 372 78 35 tel. kom 508011843 

Nr faksu : 22 372 78 09 

NIP : 5252515835 

Regon : 145307074 

KRS:0000394107  

Adres poczty elektronicznej:: przetargi@abbvie.com 

Strona internetowa: abbvie.pl 

Godziny urzędowania: 8:30-16:30       

 

  

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 

niewłaściwe)  

 

2. Dane dotyczące Zamawiającego 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława 

Popowskiego w Olsztynie   

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 

NIP 739-29-54-843                                                     

Regon 000295580 

 

3. Zobowiązania Wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-

53PNU/2019, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

 3.1  Cena oferty 

  

Zadanie 

numer 

Cena netto zł. Podatek VAT 

w zł. 

Stawka VAT 

% 

Cena brutto zl 

15 2 246 932,00 zł 179 754,56 zł 8% 2 426 686,56 zł 

 

/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i 

dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/ 

mailto:przetargi@abbvie.com


 

4.Oświadczam, że: 

1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ 

okresie od daty udzielenia  

zamówienia.  

4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów 

wymaganych w SIWZ przez Zmawiającego.  

4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 

4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż 

wymagany przez Zamawiającego w SIWZ.  

4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. 

Sposób zgłaszania problemów i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres   fax 

22 306 09 30 , email: orders.kr@abbvie.com 

 

 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za 

przygotowanie niniejszej oferty : 

Karolina Drewicz tel. Kontaktowy 508 011 843 mail: przetargi@abbvie.com 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie 

zobowiązań umowy: 

Katarzyna Fugiel tel. Kontaktowy 800 702 915 mail, orders.kr@abbvie.com 

 

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie 

dotyczy/ 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax......................................................... 

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia umowy 

 

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas 

wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  

7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy 

zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  



7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr zadania i pozycje w 

zadaniu)  

7.6 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 ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

1. Dokumenty 

       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): KRS 

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : nie dotyczy   

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w 

postępowaniu nr (podać numer postępowania ) :nie dotyczy 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  

1.JEDZ 

2.Wadium 

3.Oferta cenowa i asortymentowa 

4.Pełnomocnictwo 

 

10.  Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 

udostępnione*: 

Nie dotyczy  

11.Inne informacje wykonawcy:  

Nie dotyczy  

 

12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami   - oferta złożona elektronicznie 

- stron. 

 

13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony 

podwykonawcy--------------- 

(jeśli dotyczy) nie dotyczy  

(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału 

podwykonawców) -------------- 

 

___________________________        

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu


Imiona i nazwiska osób i podpisy       

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy KAROLINA DREWICZ   

   

 

miejscowość i data Warszawa, dnia 11.10.2019 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 

**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził 

obowiązku podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później 

na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Amgen SP. z o.o. z siedzibą  w Warszawie  

ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa , woj. mazowieckie , powiat m.st. Warszawa 

NIP:527-24-20-782 

REGON: 015609360 

Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie 

XIII WYDZIAŁ 

GOSPODARCZY Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem  KRS 0000188441 

Tel. 22 581 30 13 

fax 22 581 39 91 

kapitał zakładowy 22 374 500,00 -PLN 

 

adres email: przetargi@amgen.com  

adres ePuap: aleksandradebek 

strona internetowa: amgen.pl 

osoba do kontaktu i podpisania umowy : Aleksandra Dębek (pełnomocnik) 

 

Nr konta, na które proszę wpłacać należności za faktury (przelew): 

Nr rach: 68 1030 1508 0000 0005 0366 1063 Citi Handlowy 

 

Nr konta, na które proszę zwrócić wadium: 

Nr rach: 56 2490 0005 0000 4600 7086 8297 Alior Bank 
 
   

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zl 

13 364 320,00 zł 29 145,60 zł 8% 393 465,60 zł 

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 
1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  

zamówienia.  
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez Zamawiającego 

mailto:przetargi@amgen.com
mailto:przetargi@amgen.com
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w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres  
 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 

Aleksandra Dębek (pełnomocnik) 

tel. kontaktowy Tel. 22 581 30 13 

mail: przetargi@amgen.com 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

Anna Pietrzycka- Kierownik Sprzedaży tel. Kontaktowy 22 581 30 17 mail, : przetargi@amgen.com 
 

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr zadania i pozycje 
w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ):  

KRS nr 0000188441, zezwolenie GIF nr GIF-N411/552/4/MSH/11  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 

http://rhf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/RHF/glowna.aspx 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 

………………………………………………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  

Formularz cenowy, dokument JEDZ, pełnomocnictwo, dowód wpłaty wadium 
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

mailto:przetargi@amgen.com
mailto:przetargi@amgen.com
mailto:przetargi@amgen.com
mailto:przetargi@amgen.com
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
http://rhf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/RHF/glowna.aspx
http://rhf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/RHF/glowna.aspx
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12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
miejscowość i data Warszawa, 13.10.2019 r. 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego 
obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podaku 
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa:    ASCLEPIOS S.A. 

Siedziba:   50-502 Wrocław,   ul. Hubska 44  

Adres poczty elektronicznej:  przetargi@asclepios.pl   

Strona internetowa:  http://www.asclepios.pl   

Numer telefonu:  (71) 76-98-189 tel. kom.   ..................*  

Numer faksu:   (71) 721-56-25  

Numer REGON:  272636951. 

Numer NIP:   648- 10 -08- 230 

Godziny urzędowania             godz. 8-16.... 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić niewłaściwe)  

 

2. Dane dotyczące Zamawiającego 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 

NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 

 

3. Zobowiązania Wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy 

wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. 
Podatek 

VAT w zł. 

Stawka 

VAT % 
Cena brutto zl 

2 
161 677,50 12 934,20 8% 174 611,70 

3 
272 700,00 21 816,00 8% 294 516,00 

4 
647 825,57 51 826,04 8% 699 651,61 

6 
123 637,62 9 891,01 8% 133 528,63 

16 73 550,50 5 884,04 
8% 

79 434,54 

17 13 000,00 1 040,00 
8% 

14 040,00 

18 179 100,00 14 328,00 
8% 

193 428,00 

20 18 918,90 1 513,51 
8% 

20 432,41 

21 5 202,00 416,16 
8% 

5 618,16 

22 6 060,00 484,80 
8% 

6 544,80 

27 29 003,16 2 320,25 
8% 

31 323,41 

mailto:przetargi@asclepios.pl
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30 10 976,60 878,13 
8% 

11 854,73 

40 50 284,33 3 151,73 5% i 8% 53 436,06 

41 258 753,37 20 700,28 8% 279 453,65 

48 9 204,00 736,32 8% 9 940,32 

 

 

/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony 

załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/ 

 

4.Oświadczam, że: 
1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty 

udzielenia  

zamówienia.  

4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ 

przez Zmawiającego.  

4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 

4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 

Zamawiającego w SIWZ.  

4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania 

problemów  i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres tel.(042) 273-32-13, faks: (043 ) 822-28-90 

 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 

Ewa Mak tel. kontaktowy (71) 769-81-73. mail: przetargi@asclepios.pl 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

Agata Jabłońska  tel. kontaktowy.(058)753 63 70 mail, : sprzedaz@asclepios.pl  

 

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax......................................................... 

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

do zawarcia umowy 

 

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 

7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  

7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 

stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli 

dotyczy należy podać nr zadania i pozycje w zadaniu)  
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7.6 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 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

1. Dokumenty 

       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): Koncesja , KRS  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) :  
dla KRS [https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t];  

dla zezwolenia https://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/rhf.html 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 

………………………………………………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr 

(podać numer postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  

 

1) Strona tytułowa 

2) Spis treści  

3) Załącznik nr 1 – Formularz oferty  

4) Załącznik nr 2 – Formularz cenowy  

5) Załącznik nr 3 – Formularz JEDZ 

6) Pełnomocnictwo 

7) Dowód wniesienia wadium 

8) Informacje dodatkowe 
 

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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.  

 

10.  Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

11.Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 

 

13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 

(jeśli dotyczy)............................................ 

(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 

Małgorzata Budzinska 

___________________________        

Imiona i nazwiska osób i podpisy       

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 

miejscowość i data Wrocław, 11.10.2019r. 
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* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 

**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził 

obowiązku podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

 potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

 wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, 

która znajdzie się później na fakturze), 

 wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podaku
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazw a: Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

   

Siedziba:ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Now y Tomyśl 

Adres poczty elektronicznej:  acp_zamow ienia.publiczne@bbraun.com   

Strona internetow a:  w ww.chifa.com.pl  

Numer telefonu:   ( 61 ) 44 20 364  

Numer faksu:    (61  )  44 22 880  

Numer REGON:  63 000 29 36 

Numer NIP:   788 00 08 829 

Godziny urzędow ania            7:00-15:00 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 

2. Dane dotyczące Zamawiającego 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 

NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 

 

3. Zobowiązania Wykonawcy 

Naw iązując do ogłoszenia o zamów ieniu publicznym Nr spraw y: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy w ykonanie 

zamów ienia, zgodnie z w ymogami Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamów ienia za cenę:  

 

 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zl 

12 141300,00 11304,00 8% 152604,00 

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 

oferowanym zadaniem do oferty/ 

 

4.Oświadczam, że: 

1.1 Wykonam zamów ienie publiczne sukcesyw nie  w  w ymaganym w  SIWZ okresie od daty udzielenia  

zamów ienia.  

4.2 Dostaw y częściow e przedmiotu zamów ienia nie  przekroczą terminów  w ymaganych w  SIWZ przez 

Zmaw iającego.  

4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w  SIWZ. 

4.4 Okres gw arancji /w ażności na oferow any produkt/y/ w ynosić nie mniej niż w ymagany przez Zamaw iającego 

w  SIWZ.  

4.5 Reklamacje będą załatw iane w  terminie podanym w e w zorze umow y. Sposób zgłaszania problemów   

i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres 61 44 20 283, Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 
Now y Tomyśl , e-mail produkty-farmaceutyczne.acp@bbraun.com 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym  

► Osoba / osoby do kontaktów  z Zamaw iającym odpow iedzialne za przygotow anie niniejszej oferty :  

Magdalena Łukasik tel. Kontaktow y 61 44 20 297 mail:  acp_zamow ienia.publiczne@bbraun.com 

► Osoba / osoby do kontaktów  z Zamaw iającym odpow iedzialne za w ykonanie zobow iązań umow y:  

Natalia Urbankow ska  tel. Kontaktow y 61 44 37 556   mail, : produkty-farmaceutyczne.acp@bbraun.com  

 

6. Pełnomocnik w  przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 

Nazw isko, imię .......................................... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .. 

Stanow isko .............................................. ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... 

Telefon............................... ........ ........ ....Fax...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ... 

Zakres: do reprezentow ania w  postępow aniu; do reprezentow ania w  postępow aniu i zaw arcia umow y; do 

zaw arcia umow y 

 

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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7.1. Ośw iadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych w arunków  zamów ienia, nie 

w noszę/ nie w nosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotow ania oferty.  

7.2. Ośw iadczamy, że uw ażam(y) się za zw iązanych z ofertą przez czas w skazany w  specyfikacji istotnych 

w arunków  zamów ienia. 

7.3.   Wykonamy zamów ienie w  w ymaganych terminach.  

7.4. Ośw iadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych w arunków  zamów ienia w ymagania staw iane 
w ykonaw cy oraz postanow ienia umow y zostały przez nas zaakceptow ane bez zastrzeżeń i zobow iązujemy 

się w  przypadku w yboru mojej/naszej oferty do zaw arcia umow y w  miejscu i terminie w yznaczonym przez 

Zamaw iającego.  

7.5 Ośw iadczam/y, że w ybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prow adził do pow stania u zamaw iającego obow iązku 

podatkow ego zgodnie z przepisami o podatku od tow arów  i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr zadania i pozycje 

w  zadaniu)  

7.6 Ośw iadczam, że w ypełniłem obow iązki informacyjne przew idziane w  art. 13 lub art. 14 RODO w obec osób 

f izycznych, od których dane osobow e bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w  celu ubiegania się o udzielenie 

zamów ienia publicznego w  niniejszym postępow aniu. 

 

1. Dokumenty 

       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): KRS  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : 

ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu  

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 

………………………………………………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywane j przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  
Dokumenty zgodnie z w ymaganiami SIWZ, Ośw iadczenie Wykonaw cy, Wadium, Pełnomocnictw a .itd.  

 

10.  Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej w ymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 

 

13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 

Nazw a i adres podw ykonaw cy oraz zakres % zamów ienia pow ierzony podw ykonaw cy  

(jeśli dotyczy)............................................ 

(brak w pisu  przyjęty będzie jako w ykonanie zamów ienia bez udziału podw ykonaw ców)  

 
___________________________        

Imiona i nazw iska osób i podpisy       

upraw nionych do reprezentow ania w ykonaw cy   

 
miejscow ość i data Now y Tomyśl, 11.10.2019....................... ........ ........ 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 

**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej  (tj . wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 

podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

 potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  

 wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego 

obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze),  

 wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podaku
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                           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                   Zał. nr 2 
 
Dotyczy wszystkich zadań nr od nr 1 do nr 56. Oferowane przedmioty zamówienia należy umieścić w 
formularzu cenowym - Tabela wg załączonego nw wzoru , podając wszystkie  wymagane informacje  w 
nim zawarte. 
 
FORMULARZ CENOWY- wzór 

Zadanie nr  12 

Lp. Przedmiot,  nazwa 
 

Jedn. m. 
 

Zamawiana 
ilość 

Cena  
jedn. 
Netto 
 

Wartość 
Netto  

VAT 
złotych 

Wartość 
Brutto  

Nazwa 
handlowa 
leku 
oferowaneg
o 

1 Paracetamol 
0,5g/50ml inj. 
dożylne 

flakon 
lub 
fiolka 

30000 2,15 64500,00 5160,00 69660 Paracetamol 
B.Braun 10 
mg/ml  
100/50 ml, 
Ecoflac  
 

2 Paracetamol 
1g/100ml inj. 
dożylne 

flakon 
lub 
fiolka 

40000 1,92 76800,00 6144,00 82944 Paracetamol 
B.Braun 10 
mg/ml  100 
ml, Ecoflac 

Razem 141300,00 11304,00 152604,00                      
 
 

Do oferty załączyć tylko zakres zadań, na które składana jest oferta. 

 
2. Inne postanowienia i wymagania dot. przedmiotu zamówienia. 

1) Dopuszcza się składanie ofert równoważnych, tzn. zawierających taki sam skład 

produktu, w takiej samej ilości i objętości w takiej samej postaci produktu, tej samej 
drodze podania i takich samych wskazaniach terapeutycznych 
2. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych na poszczególne pozycje w 

zadaniach. 

3. W przypadku występowania na rynku opakowania produktu (zamieszczonego w 
SIWZ) posiadającego inną ilość sztuk w opakowaniu , należy podać pełne ilości 
opakowań zaokrąglone w górę 

4. Dopuszcza się zamianę postaci proponowanych produktów z tabletek na tabletki 

powlekane, drażetki lub kapsułki i odwrotnie, ampułek na fiolki. Nie dopuszcza się 
zamiany fiolek na ampułki 

5. Leki dostępne w ramach programów lekowych i leki stosowane w ramach 
chemioterapii (zad.5; zad. 6; zad.13; zad. 14; zad.15; zad.19; zad.22; zad.27; 

zad.28; zad.30; zad.33; zad. 34; zad.44; zad.47; zad.48; zad.54 ) mają 

posiadać kod EAN objęty decyzją o refundacji zgodnie z wykazami MZ (w tych 
przypadkach należy podać kod EAN leku obok nazwy) 

6. W przypadku leków, których zaprzestano produkcji lub zostały one wycofane  z 

obrotu itp. należy zwrócić  się do Zamawiającego w trybie art. 38 UPZP ze 
stosownym wnioskiem - informacją, do którego należy  załączyć oświadczenie 
producenta lub decyzję urzędową itp. potwierdzającą zaistnienie takiej sytuacji.    
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Objasnienia dot. skrótów jednostek miary: 
- Op. = opakowanie 
- fiol = fiolka 
- amp = ampułka  

- fl = flakon lub butelka 
- szt. = szuka 
- ampstrz = ampułkostrzykawka 
- G = gram 
- mg = miligram 

- kaps = kapsółka 
 

 
 

Zadanie 12 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Do oferty załączyć tylko zakres zadań, na które składana jest oferta. 
 

 
Data i podpis 11.10.2019....................................... 

 

Lp. Nazwa leku j.m Ilość 

zamaw  

 

1 Paracetamol 0,5g/50ml inj. dożylne f lakon lub 

f iolka 

30000 

2 Paracetamol 1g/100ml inj. dożylne f lakon lub 

f iolka 

40000 
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 
Nazwa: ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED 
   

Siedziba: One George’s Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia  

Adres poczty elektronicznej:  przetargipl@aspenpharma.eu   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  0 ( .. ) 22)204-32-20 tel. kom.   798601578 *  

Numer faksu:   0 (....  ) 22) 204-32-99  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   5263116808 

Godziny urzędowania            8.00 – 16.00 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zl 

9 18500,00 1480,00 8% 19980,00 

23 1266,05 101,28 8% 1367,33 

32 20355,00 1628,40 8% 21983,40 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 
1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  

zamówienia.  
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 
Zamawiającego w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  

i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres 71) 721-56-10, aspen@nettle.pl 
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 

Ewa Trzcińska – Pełnomocnik.....tel. kontaktowy 22)204-32-20 mail: ewa.trzcinska@aspenpharma.eu 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

Monika Jarczewska.....tel. kontaktowy 71) 721-56-00 mail, : aspen@nettle.pl 
 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 

mailto:ewa.trzcinska@aspenpharma.eu
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zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 
zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): n/d  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ………………………………………. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : n/d  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  

1.  Pismo przewodnie 

2. Formularz ofertowy   

3. Formularz cenowy 

4. Jednolity Europejski Formularz Zamówienia   

5. Oświadczenia Wykonawcy   

6. Pozwolenie na dystrybucję hurtową   

7. Zaświadczenie o aktualnym statusie spółki    

8. Zaświadczenie o podatkach   

9. Oświadczenia Członka Zarządu 

10. Zaświadczenie o niekaralności Członków Zarządu   

11. Wadium  

12. Pełnomocnictwo 

13.  Oświadczenie RODO 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.  
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
……………………………………………………n/d……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy) NETTLE S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, ok 20%, zgodnie z oświadczeniem  
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
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miejscowość i data ....................................... 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podaku
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                           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                   Zał. nr 2 
 
Dotyczy wszystkich zadań nr od nr 1 do nr 56. Oferowane przedmioty zamówienia należy umieścić w 
formularzu cenowym - Tabela wg załączonego nw wzoru , podając wszystkie  wymagane informacje  
w nim zawarte. 
 
FORMULARZ CENOWY- wzór 

Zadanie nr ................ 
Lp. Przedmiot,  nazwa 

 
Jedn. m. 
 

Zamawiana 
ilość 

Cena  
jedn. 
Netto 
 

Wartość 
Netto  

VAT 
złotych 

Wartość 
Brutto  

Nazwa handlowa 
leku oferowanego 

1 Zgodnie z 
załącznikiem 
formularz 
cenowy 

       

2         

3         

itd         

Razem                         
 

Do oferty załączyć tylko zakres zadań, na które składana jest oferta. 
 
2. Inne postanowienia i wymagania dot. przedmiotu zamówienia. 
1) Dopuszcza się składanie ofert równoważnych, tzn. zawierających taki sam skład 
produktu, w takiej samej ilości i objętości w takiej samej postaci produktu, tej samej 
drodze podania i takich samych wskazaniach terapeutycznych 
2. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych na poszczególne pozycje w 

zadaniach. 
3. W przypadku występowania na rynku opakowania produktu (zamieszczonego w 

SIWZ) posiadającego inną ilość sztuk w opakowaniu , należy podać pełne ilości 
opakowań zaokrąglone w górę 

4. Dopuszcza się zamianę postaci proponowanych produktów z tabletek na tabletki 
powlekane, drażetki lub kapsułki i odwrotnie, ampułek na fiolki. Nie dopuszcza się 
zamiany fiolek na ampułki 

5. Leki dostępne w ramach programów lekowych i leki stosowane w ramach 
chemioterapii (zad.5; zad. 6; zad.13; zad. 14; zad.15; zad.19; zad.22; zad.27; 
zad.28; zad.30; zad.33; zad. 34; zad.44; zad.47; zad.48; zad.54 ) mają 
posiadać kod EAN objęty decyzją o refundacji zgodnie z wykazami MZ (w tych 
przypadkach należy podać kod EAN leku obok nazwy) 

6. W przypadku leków, których zaprzestano produkcji lub zostały one wycofane  z 
obrotu itp. należy zwrócić  się do Zamawiającego w trybie art. 38 UPZP ze 
stosownym wnioskiem - informacją, do którego należy  załączyć oświadczenie 
producenta lub decyzję urzędową itp. potwierdzającą zaistnienie takiej sytuacji.    

 
Objasnienia dot. skrótów jednostek miary: 
- Op. = opakowanie 
- fiol = fiolka 
- amp = ampułka  
- fl = flakon lub butelka 
- szt. = szuka 
- ampstrz = ampułkostrzykawka 
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 
Nazwa: Baxter Polska Sp. z o.o.  
   

Siedziba: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa 

Adres poczty elektronicznej:  lidia_szymanska@baxter.com  

Strona internetowa:  www.baxter.com.pl   

Numer telefonu:  0 ( 22 ) 201 95 15  tel. kom.   .........-.........*  

Numer faksu:   0 (22 ) 488 37 18 

Numer REGON:  730920652 

Numer NIP:   827-181-88-28 

Godziny urzędowania           8:00-16:00 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zl 

31 421 274,00 33 701,92 8% 454 975,92  

56 29 790,00 2 383,20 8% 32 173,20  

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 
1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  

zamówienia.  
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 
Zamawiającego w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres 22 488 37 99 , zamowienia_pl@baxter.com 

Baxter Polska Sp. zo.o. , ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa 
 
 
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
Lidia Szymańska tel. Kontaktowy 22 201 95 15  mail: lidia_szymanska@baxter.com 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
Magdalena Kryńska  tel. kontaktowy 22 201 95 03 mail, : zamowienia_pl@baxter.com 

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
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Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 
zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): KRS  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-

krs/strona-glowna 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : ……………-………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………-………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... zgodnie z SIWZ .......... .......... ..........itd.  
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
……………………………………………………nie dotyczy…………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  
…………………………………………………nie dotyczy……………………………………………………… 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  oferta elektroniczna stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)..................nie dotyczy.......................... 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
Warszawa, 10.10.2019 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty poda
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 
Nazwa: Bialmed Sp. z o.o.  
   

Siedziba: ul. Kazimierzowska 46 / 48 m.35 , 02 – 546 Warszawa   

Adres poczty elektronicznej:  sekretariat@bialmed.pl    

Strona internetowa:  www.bialmed.com   

Numer telefonu:  ( 87) 424 11 80 tel. kom.   ..................*  

Numer faksu:  ( 087 ) 424 11 85 

Numer REGON:  790003564 

Numer NIP:  849-00-00-039 

Godziny urzędowania         7:00 – 15:00 poniedziałek – piątek  

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zl 

7 506 948,22 zł 40 666,12 zł 8% 547 614,34 zł 

22 7 089,00 zł 567,12 zł 8 % 7 656,12 zł 

40 35 873,65 zł 2 418,15 zł 5%, 8% 38 291,80 zł 

49 22 914,00 zł 1 833,12 zł 8% 24 747,12 zł 

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 
1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  

zamówienia.  
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 
Zamawiającego w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres (087) 424 11 85;  

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
Artur Kropiewnicki tel. Kontaktowy (87) 730 94 27 mail: dzp@bialmed.pl  
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
Celina Rosińska tel. Kontaktowy (87) 424 11 90 mail, : bok@bialmed.pl   

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 

mailto:sekretariat@bialmed.pl
http://www.bialmed.com/
mailto:dzp@bialmed.pl
mailto:bok@bialmed.pl


        SZP-332-53PNU-2019                            Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w 
Olsztynie                                        2 

 

zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 
zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ………………………………………………  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ………………………………………. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 

………………………………………………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  
- formularz cenowy 
- JEDZ 
- dowód wniesienia wadium 
- pełnomocnictwo 
 
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
miejscowość i data Pisz, 11.10.2019 r. 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podaku
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa: .Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. 
   

Siedziba: ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa  

Adres poczty elektronicznej:  przetargi@cefarm.com.pl  

Strona internetowa:  cefarm.com.pl   

Numer telefonu:  0 ( 22 ) 6340 391/210/211/284 tel. kom.  -  

Numer faksu:   0 (22) 6340 494  

Numer REGON:  000288343 

Numer NIP:   5250004220 

Godziny urzędowania            08:00- 16:00 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zl 

21 5 040,00 403,20 8% 5 443,20 

27 28 859,64 2 308,77 8% 31 168,41 

43 77 750,00 6 220,00 8% 83 970,00 

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 

1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  
zamówienia.  

4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez Zamawiającego 
w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres 22 6340 494 adres: Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
Milena Książek     tel. Kontaktowy 22 6340 391           mail: przetargi@cefarm.com.pl 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
Renata Przybylak/ Bożena Paff/ Barbara Dymińska  tel. kontaktowy 22 6340 210/211/284                                
mail, : przetargi@cefarm.com.pl  

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
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Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr zadania i pozycje 
w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 

       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ………………………………………………  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ………………………………………. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 

………………………………………………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  

Zgodnie z SIWZ 
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
miejscowość i data Warszawa, 11-10-2019 
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   Załącznik Nr 1                     

 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
 
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa: DEPOL SP. Z O.O. 
   

Siedziba: UL. ZAWRAT 1/1  02-702 WARSZAWA  

Adres poczty elektronicznej:  info@depolfarmacja.pl    

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  0 ( 22 ) 241-45-40 tel. kom.   ..................*  

Numer faksu:  0 ( 22 ) 406-73-78  

Numer REGON:  002010149 

Numer NIP:  521-008-34-89 

Godziny urzędowania       8-16 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zl 

8 259.953,30 zł 20.796,26 zł 8% 280.749,56 zł 

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 

 
 
 
4.Oświadczam, że: 

4.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  
zamówienia.  
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez Zamawiającego w 
SIWZ.  

mailto:info@depolfarmacja.pl
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4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres 22/406-73-78, info@depolfarmacja.pl  

 
 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
MONIKA LATEK  tel. Kontaktowy 728-527-906  mail: mlatek@depolfarmacja.pl  
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
MGR FARM. EWA BRANDEBURSKA tel. Kontaktowy 606-249-579 mail, : ebrandeburska@depolfarmacja.pl  

 
 
 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 
zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
 
8. Dokumenty 

       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): AKTUALNY ODPIS Z KRS 

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-

krs/strona-glowna/index.html  

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : ………………nie dotyczy………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

 

9. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  

- Formularz cenowy zał. 2 
- Oświadczenie JEDZ zał. 3 
- Pełnomocnictwo 
- Dowód wpłaty wadium 
- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. 

 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
………………………………………………nie dotyczy…………………………………………………………………… 
 
11.Inne informacje wykonawcy:  
………………………………………………brak………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

mailto:info@depolfarmacja.pl
mailto:mlatek@depolfarmacja.pl
mailto:ebrandeburska@depolfarmacja.pl
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html


        SZP-332-53PNU-2019                            Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w 
Olsztynie                                        3 

 

12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami   22  strony. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
 
 
 
 
 
MONIKA LATEK        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
miejscowość i data WARSZAWA, DN. 11.10.2019R. 

 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

 potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

 wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

 wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podaku
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa: Egis Polska Dystrybucja Sp. z o.o. 
    

Siedziba: ul. Komitetu Obrony Robotników 45 D   

02-146 Warszawa .  

Adres poczty elektronicznej:  malgorzata.szubierajska@egis.pl 

    

Strona internetowa:  22 417 92 94   

Numer telefonu:  0 ( 22)  tel. 417 92 94 kom.   608 625 114*  

Numer faksu:   0 (22  ) 417 91 90 

Numer REGON:  140 233 655 

Numer NIP:   525 23 41 849 

Godziny urzędowania            8-16 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zl 

47 139 000,00 11 120,00 8 150 120,00 

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 
1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  

zamówienia.  
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 
Zamawiającego w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres  22 417 91 90 zamowienia@egis.pl 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 

Małgorzata Szubierajska tel. Kontaktowy 22 417 92 94 mail: malgorzata.szubierajska@egis.pl 
 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
Marta Kujawa tel. Kontaktowy 22 417 92 88 mail, : zamowienia@egis.pl 

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 

mailto:malgorzata.szubierajska@egis.pl
mailto:malgorzata.szubierajska@egis.pl
mailto:malgorzata.szubierajska@egis.pl
mailto:malgorzata.szubierajska@egis.pl
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Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 
zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): KRS 0000242368 www.ms.gov.pl  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ………………………………………. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 

………………………………………………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  
Formularz cenowy 
JEDZ 
Wadium 
Pełnomocnictwo 
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

Małgorzata Szubierajska  
___________________________        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
Warszawa, 11-10-2019 miejscowość i data ....................................... 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podaku

http://www.ms.gov.pl/
http://www.ms.gov.pl/
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa: Farmacol – Logistyka Sp. z o.o.  

   

Siedziba: ul. Szopienicka 77, 40 – 431 Katowice   

Adres poczty elektronicznej: przetargi@farmacol.com.pl    

Strona internetowa: www.farmacol.com.pl   

Numer telefonu: (32) 20 – 80 – 392  tel. kom: 515 – 103 – 207   

Numer faksu: (32) 20 – 80 – 785  

Numer REGON: 141107266 

Numer NIP: 525 – 24 – 09 – 576  

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00  

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 

niewłaściwe)  

 

2. Dane dotyczące Zamawiającego 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 

NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 

 

3. Zobowiązania Wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 

zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

 3.1  Cena oferty 

  

Zadanie 
numer 2 

Cena 
netto zł 

         175 300,00 
zł  

Podatek 
VAT w zł 

      14 024,00 
zł  

Stawka 
VAT % 

8% Cena 
brutto zł 

        189 324,00 
zł  

Zadanie 
numer 3 

Cena 
netto zł 

         271 350,00 
zł  

Podatek 
VAT w zł 

      21 708,00 
zł  

Stawka 
VAT % 

8% Cena 
brutto zł 

        293 058,00 
zł  

Zadanie 
numer 10 

Cena 
netto zł 

     1 674 307,26 
zł  

Podatek 
VAT w zł 

    134 073,47 
zł  

Stawka 
VAT % 

8% Cena 
brutto zł 

     1 808 380,73 
zł  

Zadanie 
numer 17 

Cena 
netto zł 

           14 025,00 
zł  

Podatek 
VAT w zł 

         1 122,00 
zł  

Stawka 
VAT % 

8% Cena 
brutto zł 

          15 147,00 
zł  

Zadanie 
numer 29 

Cena 
netto zł 

           14 000,00 
zł  

Podatek 
VAT w zł 

         1 120,00 
zł  

Stawka 
VAT % 

8% Cena 
brutto zł 

          15 120,00 
zł  

Zadanie 
numer 32 

Cena 
netto zł 

             4 550,70 
zł  

Podatek 
VAT w zł 

            364,06 
zł  

Stawka 
VAT % 

8% Cena 
brutto zł 

             4 914,76 
zł  

Zadanie 
numer 36 

Cena 
netto zł 

           59 800,20 
zł  

Podatek 
VAT w zł 

         4 784,02 
zł  

Stawka 
VAT % 

8% Cena 
brutto zł 

          64 584,22 
zł  

Zadanie 
numer 37 

Cena 
netto zł 

         161 650,00 
zł  

Podatek 
VAT w zł 

      12 932,00 
zł  

Stawka 
VAT % 

8% Cena 
brutto zł 

        174 582,00 
zł  

Zadanie 
numer 41 

Cena 
netto zł 

         270 426,17 
zł  

Podatek 
VAT w zł 

      21 634,10 
zł  

Stawka 
VAT % 

8% Cena 
brutto zł 

        292 060,27 
zł  

mailto:przetargi@farmacol.com.pl
http://www.farmacol.com.pl/
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Zadanie 
numer 43 

Cena 
netto zł 

           76 500,00 
zł  

Podatek 
VAT w zł 

         6 120,00 
zł  

Stawka 
VAT % 

8% Cena 
brutto zł 

          82 620,00 
zł  

Zadanie 
numer 54 

Cena 
netto zł 

         279 496,00 
zł  

Podatek 
VAT w zł 

      22 359,68 
zł  

Stawka 
VAT % 

8% Cena 
brutto zł 

        301 855,68 
zł  

 

 

/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 

oferowanym zadaniem do oferty/ 

 

 

4.Oświadczam, że: 

1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  

zamówienia.  

4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 

Zmawiającego.  

4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 

4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 

Zamawiającego w SIWZ.  

4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  

i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres (32) 20 – 80 – 785; ul. Szopienicka 77, 40 – 431 Katowice  

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 

Barbara Siczek tel. kontaktowy: (32) 20 – 80 – 392 mail: przetargi@farmacol.com.pl  

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

Barbara Bednorz tel. kontaktowy: (32) 20 – 80 – 363 mail: sprzedazszpitalna@farmacol.com.pl  

 

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax......................................................... 

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 

zawarcia umowy 

 

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  

7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 

zadania i pozycje w zadaniu)  

mailto:przetargi@farmacol.com.pl
mailto:sprzedazszpitalna@farmacol.com.pl
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7.6 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 ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

1. Dokumenty 

       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ………………………………………………  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ………………………………………. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) :…………………………………………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  

 Formularz ofertowy, 

 Formularz cenowy, 

 JEDZ, 

 Projekt umowy, 

 Dokumenty Farmacol Logistyka Sp. z o.o. 

 Oświadczenia Farmacol – Logistyka Sp. z o.o.  

 Potiwerdzenie wpłaty  

 Wniosek o kopię ofert konkurencji  

 

10.  Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  .............. stron. 

 

13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 

(jeśli dotyczy)............................................ (brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału 

podwykonawców)  

 

___________________________        

Imiona i nazwiska osób i podpisy       

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 

miejscowość i data ....................................... 

 

* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 

**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 

podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 
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Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 
Nazwa:    FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A. 
   

Siedziba:   60-118 POZNAŃ, UL. KRZYWA 13 

Adres poczty elektronicznej:  ANNA.KUZMA@FMC-AG.COM  

Strona internetowa:  WWW.FRESENIUSMEDICALCARE.PL 

Numer telefonu:   0 (61 ) 839 26 26 tel. kom.   601 820 133.*  

Numer faksu:   0 (61) 839 26 33  

Numer REGON:   631120477 

Numer NIP:   783-14-80-785 

Godziny urzędowania          8:00-16:00 

 

Jestem: mikro /   małym   / średnim / dużym - przedsiębiorstwem  (skreślić niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zl 

55 9.360,00 748,80 8% 10.108,80 

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. Nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 
1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  

zamówienia.  
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez Zamawiającego w 
SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres 61/839 26 33, Fresenius Medical Care Polska S.A., 60-118 Poznań,  
ul. Krzywa 13 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
ARTUR KOWALSKI tel. Kontaktowy 61/839 26 26 mail: ANNA.KUZMA@FMC-AG.COM 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
Aldona Janicka tel. 61/839 26 56 fax 61/839 26 57 zamowienia.pl@fmc-ag.com 
Magdalena Godzich tel. 61/839 26 08 fax 61/839 26 57 zamowienia.pl@fmc-ag.com 
 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię …................................................................................................. 
Stanowisko …........................................................................................................ 
Telefon…................................................Fax…...................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia 
umowy 
 
 

http://www.freseniusmedicalcare.pl/
http://www.freseniusmedicalcare.pl/
mailto:ANNA.KUZMA@FMC-AG.COM
mailto:ANNA.KUZMA@FMC-AG.COM
mailto:zamowienia.pl@fmc-ag.com
mailto:zamowienia.pl@fmc-ag.com
mailto:zamowienia.pl@fmc-ag.com
mailto:zamowienia.pl@fmc-ag.com
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7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy 

oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr zadania i pozycje w 
zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
1. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): KRS 

     dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 
► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : ………………………………………………………  

    dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer 

postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  
1. JEDZ 
2. FORMULARZ OFERTOWY 
3. FORMULARZ CENOWY 
4. KRS 
5. PEŁNOMOCNICTWO 
6. ZEZWOLENIE 
7. KRK 
8. OŚWIADCZENIE 
9. ŚWIADECTWA REJESTRACJI 
10. WADIUM 

 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
………………………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  
………………………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………… 
 
12. Oferta ZŁOŻONA ELEKTRONICZNIE zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
miejscowość i data  POZNAŃ, 11.10.2019r. 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku podatkowego) 
wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego 
obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 
Nazwa: Neuca S.A. 
   

Siedziba: 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58   

Adres poczty elektronicznej:  Ineta.mlynarska@neuca.pl  

Strona internetowa:  www.neuca.pl  / 

Numer telefonu:  0 ( .. ) 32/7861332 tel. kom.   ..................*  

Numer faksu:   0 (....  )32/7339777  

Numer REGON:  . 870227804 

Numer NIP:  879 00 17 162 

Godziny urzędowania            ...8-16 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zl 

1     

2     

3     

4 itd.     

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 
1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  

zamówienia.  
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 
Zamawiającego w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .800804805,  

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
.......Ineta Młynarska... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy…32/7861332…. mail: 
....ineta.mlynarska@neuca.pl...... .......... .... 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
.......... .......telemarketing szpitalny... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy…32/7845444…mail, : 
szpitale@neuca.pl.......... .......... ..........  

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
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Telefon.................................../................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 
zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ……/…………………………………………  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ………/………………………………. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 

…………………………………/……………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : …………/……………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
....zgodnie z SIWZ...... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.  
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
……………………………/………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………/……………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ......./.......stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)...................................../....... 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
miejscowość i data ....................................... 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podaku
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 
Nazwa: Neuca S.A. 
   

Siedziba: 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58   

Adres poczty elektronicznej:  Ineta.mlynarska@neuca.pl  

Strona internetowa:  www.neuca.pl  / 

Numer telefonu:  0 ( .. ) 32/7861332 tel. kom.   ..................*  

Numer faksu:   0 (....  )32/7339777  

Numer REGON:  . 870227804 

Numer NIP:  879 00 17 162 

Godziny urzędowania            ...8-16 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zl 

1     

2     

3     

4 itd.     

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 
1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  

zamówienia.  
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 
Zamawiającego w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .800804805,  

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
.......Ineta Młynarska... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy…32/7861332…. mail: 
....ineta.mlynarska@neuca.pl...... .......... .... 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
.......... .......telemarketing szpitalny... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy…32/7845444…mail, : 
szpitale@neuca.pl.......... .......... ..........  

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
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Telefon.................................../................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 
zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ……/…………………………………………  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ………/………………………………. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 

…………………………………/……………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : …………/……………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
....zgodnie z SIWZ...... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.  
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
……………………………/………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………/……………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ......./.......stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)...................................../....... 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
miejscowość i data ....................................... 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podaku



Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 
Nazwa: Komtur Polska Sp.  z o.o. 
   

Siedziba: ul. Plac Farmacji 1, 02-699 Warszawa  

Adres poczty elektronicznej:  zp@komtur.com    

Strona internetowa:  www.komtur.pl    

Numer telefonu:  0 ( 22) 566 26 20/21 tel. kom.   ..................*  

Numer faksu:  0 (22 ) 566 26 07  

Numer REGON:  015805870 

Numer NIP:  5222749770 

Godziny urzędowania            8:00-16:00 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zł 

47 66 560,00 zł 5 324,80 zł 8% 71 884,80 zł 
 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 
1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  

zamówienia.  
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 
Zamawiającego w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres – fax. (22) 566 26 01, e-mail. reklamacje@komtur.com , ul. Plac 
Farmacji 1, 02-699 Warszawa 
 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
Paweł Derwiński tel. Kontaktowy(22) 566 26 20 mail: zp@komtur.com  
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
Anna Dybińska tel. Kontaktowy(22) 566 26 22 mail, : zamowienia@komtur.com   

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 



7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 
zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ………………………………………………  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ………………………………………. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 

………………………………………………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  
Jak w spisie treści .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.  
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. / Jak w spisie treści  
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* / Nie dotyczy 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
miejscowość i data Warszawa, 11.10.2019 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku 
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 Zał�cznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

1.Dane dotycz�ce Wykonawcy 

Nazwa: ...Lek S.A ............ 

Siedziba: ...95-010 Stryków ul.Podlipie 16 ....... 

Adres poczty elektronicznej: monika.augustyniak@sandoz.com 

Strona internetowa: www.sandoz.pl.  

Numer telefonu: 0 ( 22.. ) ....2096221. tel. kom.   ..................*  

Numer faksu: 0 (.22...  ) 2097004 

Numer REGON: .471255608. 

Numer NIP: 7281341936 

Godziny urz�dowania 7-15..

Jestem: mikro / małym / �rednim / du�ym - przedsi�biorstwem  (skre�li�
niewła	ciwe)

2. Dane dotycz
ce Zamawiaj�cego 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieci�cy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 
Adres siedziby: ul. ołnierska 18a , 10-561 Olsztyn
NIP 739-29-54-843    Regon 000295580 

3. Zobowi�zania Wykonawcy 
Nawi�zuj�c do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cen�: 

 3.1  Cena oferty 

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zl 

47 65 000,00 5 200,00 8% 70 200,00 zł 

/wpisa� kwot� ł�czn�  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i doł�czy� wypełniony zał�cznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 

4.O�wiadczam, �e: 
1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia 

zamówienia. 
4.2 Dostawy cz��ciowe przedmiotu zamówienia nie  przekrocz� terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiaj�cego.  
4.3 Akceptuje termin płatno�ci faktur okre lony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /wa!no"ci na oferowany produkt/y/ wynosi# nie mniej ni$ wymagany przez 
Zamawiaj%cego w SIWZ. 
4.5 Reklamacje b&d' załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów 
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres pisemnie 42 2957191 / zamowienia.szpitale-sandoz@sandoz.com 
.......... .......... ......... 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiaj(cym 
) Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiaj*cym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
Monika Augustyniak .......... .....tel. kontaktowy…22096221…. mail: monika.augustyniak@sandoz.com 
+ Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiaj,cym odpowiedzialne za wykonanie zobowi-za. umowy: 
Maciej Krzakowski .....tel. kontaktowy…222096250 …mail, : maciej.krzakowski@sandoz.com 

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skre/li0 je1li nie dotyczy/ 
Nazwisko, imi2 .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w post3powaniu; do reprezentowania w post4powaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
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7. O6wiadczenie dotycz7ce postanowie8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. O9wiadczamy, :e zapoznałem/zapoznali;my  si< ze specyfikacj= istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosz>/ nie wnosimy ?adnych zastrze@eA oraz posiadam(y) niezbBdne informacje do przygotowania oferty. 
7.2. OCwiadczamy, De uwaEam(y) siF za zwiGzanych z ofertH przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach. 
7.4. OIwiadczamy, Je załKczone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeLeM i zobowiNzujemy 
siO w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
ZamawiajPcego. 

7.5 OQwiadczam/y, Re wybór mojej/naszej oferty  nie** bSdzie prowadził do powstania u zamawiajTcego 
obowiUzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeVli dotyczy naleWy podaX nr 
zadania i pozycje w zadaniu) 
7.6 OYwiadczam, Ze wypełniłem obowi[zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpo\rednio lub po]rednio pozyskałem w celu ubiegania si^ o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym post_powaniu. 

1. Dokumenty
 Informujemy, `e : 

a dokumenty, obwiadczenia ( wymienic jakie jedli dotyczy  ): …KRS 0000061723 

dostepne sf na stronie (podag adres strony internetowej ) 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 

h dokumenty, oiwiadczenia ( wymienij jakie jekli dotyczy ) : 

……………………………………………………… 

dostlpne sm w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiajncego w postopowaniu nr (podap

numer postqpowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załrczam nw dokumenty i oswiadczenia: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
Wykaz zał str 1  .......... .......... ..........itd. 

10. Zastrzetenie wykonawcy 
Niuej wymienione dokumenty składajvce siw na ofertx nie mogy byz ogólnie udost{pnione*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Oferta zawiera,  ł|cznie  z zał}cznikami  ..............stron. 

13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – je~li dotyczy*
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy
(je�li dotyczy)............................................
(brak wpisu  przyj�ty b�dzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców) 

___________________________ 
Imiona i nazwiska osób i podpisy 
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

miejscowo�� i data ...Warszawa 11.10.2019......... 

* niepotrzebne skre�li�, wpisa� nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Je�eli O�wiadczenie ww jest o tre�ci pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy b�dzie prowadził obowi�zku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawiera�: 

• potwierdzenie, i� wybór Twojej oferty b�dzie prowadził do powstania u zamawiaj�cego obowi�zku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub �wiadczenie b�dzie prowadzi� do powstania 
takiego obowi�zku podatkowego (wskazuj�c jednocze�nie nazw�, która znajdzie si� pó�niej na fakturze), 

• wskazanie warto�ci tego towaru lub usług bez kwoty podaku



Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019 

NOBIPHARM Sp. z o.o. 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

1.Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa:  NOBIPHARM Sp. z o.o. 

Siedziba:  ul. L. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa 

Adres poczty elektronicznej:  info@nobipharm.pol.pl   

skrzynka ePUAP: /nobipharm/domyslna 

Strona internetowa:   www.nobipharm.pol.pl   

Numer telefonu do Sekretariatu:  0 ( 22 ) 633-98-02.   tel. kom.: brak. 

Numer faksu do Sekretariatu:  0 ( 22 ) 633-98-02. 

Numer REGON:  010536632. 

Numer NIP:  118-00-17-591. 

Nr rachunku rozliczeniowego: 81 1240 1082 1111 0000 0381 9399. 

Godziny i dni tygodnia urzędowania: 8
30

 – 15
30

 od poniedziałku do piątku. 

Jestem: mikro /   małym   / średnim / dużym - przedsiębiorstwem (skreślić niewłaściwe)  

 

2. Dane dotyczące Zamawiającego 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego 

w Olsztynie 

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 

NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 

 

3. Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, 

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia za cenę: 

 

 3.1  Cena oferty 
 

Zadanie 

numer 
Cena netto zł. 

Podatek VAT  

w zł. 

Stawka VAT 

% 
Cena brutto zł 

39 144.900,00 zł 11.592,00 zł 8% 156.492,00 zł 

  
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 

oferowanym zadaniem do oferty/ 

 

4.Oświadczam, że: 

4.1  Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie w okresie od daty udzielenia zamówienia.  

4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie przekroczą terminów wymaganych w SIWZ 

przez Zmawiającego.  

4.3  Akceptuję termin płatności faktur określony w SIWZ. 

mailto:info@nobipharm.pol.pl
http://www.nobipharm.pol.pl/
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NOBIPHARM Sp. z o.o. 

4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić będzie nie mniej niż 

wymagany przez Zamawiającego w SIWZ.  

4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania 

problemów i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres: 

 reklamacje ilościowe – (22) 633-98-06, jciesielska@nobipharm.pol.pl  

 reklamacje jakościowe – (22) 633-98-02, dmadejek@nobipharm.pol.pl 

  

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej 

oferty: Ewelina Gawrońska   

tel. kontaktowy: (22) 669-39-61, mail: nobipharm-przetargi@tlen.pl 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy: Julita Ciesielska 

tel. kontaktowy: (22) 568-22-22, mail: jciesielska@nobipharm.pol.pl 

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 

Nazwisko, imię .............. 

Stanowisko ................... 

Telefon......................... Fax................. 

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 

zawarcia umowy. 

 

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.1 Oświadczamy, że zapoznałem / zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie wnoszę / nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne 

informacje do przygotowania oferty. 

7.2 Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

7.3 Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  

7.4 Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 

stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej / naszej oferty do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej / naszej oferty nie** będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług. (jeśli dotyczy należy podać nr zadania i pozycje w zadaniu). 

7.6 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 ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

mailto:ciesielska@nobipharm.pol.pl
mailto:ciesielska@nobipharm.pol.pl
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NOBIPHARM Sp. z o.o. 

8.Dokumenty 

       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia (wymienić jakie jeśli dotyczy): odpis z KRS 

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej): 
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 

► dokumenty, oświadczenia (wymienić jakie jeśli dotyczy): nie dotyczy,  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu 

nr (podać numer postępowania ): … 

 

9. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  

- Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy  

- Formularz JEDZ 

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty 

- Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej 

- Oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej 

 

10.  Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 

Nie dotyczy 

 

11.Inne informacje wykonawcy:  

Brak. 

 

12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami 22 stron. 

 

13. Wykonam zamówienie z udziałem podwykonawców – jeśli dotyczy* 

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy (jeśli 

dotyczy) – nie dotyczy. 

(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 

Ewelina Gawrońska 
Imiona i nazwiska osób i podpisy 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

 

 

miejscowość i data: Warszawa, dnia 10.10.2019 r. 
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Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa: PROFARM PS SP. Z O.O. 
   

Siedziba: UL. SŁONECZNA 96, 05-500 STARA IWICZNA  

Adres poczty elektronicznej:  przetargi@profarmps.pl   

Strona internetowa: http://profarmps.pl   

Numer telefonu:  0 (22) 449-27-00  

Numer faksu:  0 (22) 449-27-59  

Numer REGON:  008336834 

Numer NIP:  522-010-37-56 

Godziny urzędowania       9-17 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zł 

21 5407,50 432,60 8 5840,10 

37 161973,30 12956,40 8 174929,70 

45 48928,75 3914,30 8 52843,05 

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 

1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  
zamówienia.  

4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 
Zamawiającego w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres 22/449-27-01 reklamacje@profarmps.pl  
 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
Patrycja Stasiak tel. kontaktowy (22) 449-27-50 mail: patrycja.stasiak@profarmps.pl  
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
Wioletta Litwin – Kierownik Działu Handlowego tel. kontaktowy (22) 449-27-00 mail, : dh@profarmps.pl   

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 

mailto:reklamacje@profarmps.pl
mailto:patrycja.stasiak@profarmps.pl
mailto:dh@profarmps.pl
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zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 
zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 

       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ………………………………………………  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ………………………………………. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : ………………………………………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  

Formularz cenowy,  
JEDZ, 
Potwierdzenie wniesienia wadium, 
pełnomocnictwo 
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  - elektronicznie - stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
miejscowość i data: STARA IWICZNA, 11/10/2019 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

 potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

 wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

 wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty poda
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa: Roche Polska Sp. z o.o.  
   

Siedziba: ul.Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa  

Adres poczty elektronicznej:  pl.przetargi@roche.com    

Strona internetowa:  www.roche.pl    

Numer telefonu:  0 ( 22 ) 260 5161  tel. kom.   ..................*  

Numer faksu:   0 (22) 345 1527  

Numer REGON:  010397308  

Numer NIP:   522 00 14 461  

Godziny urzędowania            8:00 – 15:30  

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w zł. Stawka VAT % Cena brutto zl 

44 60 152,00 zł 4 812,16 zł 8% 64 964,16 zł 

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 

1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  
zamówienia.  

4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 
Zamawiającego w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres  22 347 9455, ul.Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa  

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
Ewa Czakowska tel. kontaktowy 22 260 5161  mail: pl.przetargi@roche.com  
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
Stanisław Pietrzyk tel. kontaktowy 22 347 9140 mail, : rx.zakupy@roche.com   

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

mailto:pl.przetargi@roche.com
http://www.roche.pl/
mailto:pl.przetargi@roche.com
mailto:rx.zakupy@roche.com
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warunków zamówienia. 
7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 
zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 

       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): KRS 118292  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 

………………………………………………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  

  
Formularz cenowy 
JEDZ 
Pełnomocnictwo  
Gwarancja bankowa  
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
miejscowość i data Warszawa, ...................... 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

 potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

 wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

 wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podaku 
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa: Salus International Sp. z o.o. 
   

Siedziba: ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 

Adres poczty elektronicznej:  e.gieruszka@salusint.com.pl   

Strona internetowa:  www.salusint.com.pl   

Numer telefonu:  32 788 55 76  

Numer faksu:   32 788 55 93 

Numer REGON:  271059470 

Numer NIP:   634-012-54-42    

Godziny urzędowania            08:30 – 16:30 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w zł. Stawka VAT % Cena brutto zł 

Zadanie nr 2    179 747,50 zł                        14 379,80 zł  8%     194 127,30 zł  

Zadanie nr 14    117 956,00 zł                          9 436,48 zł  8%     127 392,48 zł  

Zadanie nr 17      12 725,00 zł                          1 018,00 zł  8%        13 743,00 zł  

Zadanie nr 20      19 013,40 zł                          1 521,07 zł  8%        20 534,47 zł  

Zadanie nr 21        5 562,00 zł                              444,96 zł  8%          6 006,96 zł  

Zadanie nr 22        6 096,00 zł                              487,68 zł  8%          6 583,68 zł  

Zadanie nr 25      31 200,00 zł                          2 496,00 zł  8%        33 696,00 zł  

Zadanie nr 29      14 157,00 zł                          1 132,56 zł  8%        15 289,56 zł  

Zadanie nr 35      19 342,37 zł                          1 547,39 zł  8%        20 889,76 zł  

Zadanie nr 38        6 576,00 zł                              526,08 zł  8%          7 102,08 zł  

Zadanie nr 40      35 581,02 zł                          2 381,16 zł  8%,5%        37 962,18 zł  

Zadanie nr 41    272 768,45 zł                        21 821,50 zł  8%     294 589,95 zł  

Zadanie nr 43      78 216,50 zł                          6 257,32 zł  8%        84 473,82 zł  

Zadanie nr 48        9 270,00 zł                              741,60 zł  8%        10 011,60 zł  

 
 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 

1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  
zamówienia.  

4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
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4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 
Zamawiającego w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres 32 788 57 64, reklamacje@salusint.com.pl 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
Ewelina Gieuszka tel. Kontaktowy 32 788 55 76  mail: e.gieruszka@salusint.com.pl 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
Edyta Kretek tel. Kontaktowy 32 788 55 80  mail, : zamowienia.szpitalny@salusint.com.pl  

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 
zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 

       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ………………………………………………  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ………………………………………. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 

………………………………………………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  

- Formularz asortymentowo-cenowy 
- JEDZ 
- Pełnomocnictwa 
- Dowód wniesienia wadium 
- Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  
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___________________________        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
miejscowość i data Katowice, 11.10.2019 r. 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

 potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

 wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

 wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podaku
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 
   

Siedziba: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa  

Adres poczty elektronicznej:  dzial.przetargow@sanofi.com   

Strona internetowa:  www.sanofi.pl   

Numer telefonu:  22 280 07 77 tel. kom.   ..................*  

Numer faksu:  22 280 06 05   

Numer REGON:  690135895 

Numer NIP:  813-01-40-525 

Godziny urzędowania        8:00-16:00 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zl 

11 32.388,70 2.591,09 8% 34.979,49 zł 

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 
1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  

zamówienia.  
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 
Zamawiającego w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  

i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres  (22)280-83-30;  reklamacje@sanofi.com 
 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 

Marta Bondos tel. Kontaktowy 22 280 07 77 mail: dzial.przetargow@sanofi.com  

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

Grażyna Wach tel. Kontaktowy 22 280 04 44 mail : dzial.sprzedazy@sanofi.com   

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię ......................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 

mailto:dzial.przetargow@sanofi.com
mailto:dzial.przetargow@sanofi.com
mailto:reklamacje@sanofi.com
mailto:reklamacje@sanofi.com
mailto:dzial.przetargow@sanofi.com
mailto:dzial.przetargow@sanofi.com
mailto:dzial.sprzedazy@sanofi.com
mailto:dzial.sprzedazy@sanofi.com
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Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 
zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): KRS: 0000036286  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : www.ekrs.ms.gov.pl 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 

………………………………………………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  
Formularz cenowy 
JEDZ 
Pełnomocnictwo 
e-gwarancja bankowa 
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
………………………………nie dotyczy…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
Marta Bondos          
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
miejscowość i data Warszawa, 11.10.2019r 
 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podaku 
 

 



              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 
Nazwa: Konsorcjum firm: Urtica Sp. z o.o. i PGF SA 
   

Siedziba: 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120; 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3  

Adres poczty elektronicznej:  przetargi@urtica.pl   

Strona internetowa:  www.urtica.pl   

Numer telefonu:   0 ( 71 ) 782 66 00     tel. kom.   ..................*  

Numer faksu:   0 ( 71  ) 782 66 43  

Numer REGON:   932081801  /  142726149 

Numer NIP:   894-25-56-799  /  527-26-43-921 

Godziny urzędowania         8:00 – 17:00 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie 
numer 

Cena netto zł. Podatek VAT w zł. Stawka 
VAT % 

Cena brutto zl 

2 174 842,50 zł 13 987,40 zł 8% 188 829,90 zł 

3 32 400,00 zł 2 592,00 zł 8% 34 992,00 zł 

4 451 321,13 zł 36 105,69 zł 8% 487 426,82 zł 

5 163 430,15 zł 13 074,41 zł 8% 176 504,56 zł 

10 1 423 915,35 zł 113 734,73 zł 5%, 
8%,  
23% 

1 537 650,08 zł 

12 184 170,00 zł 14 733,60 zł 8% 198 903,60 zł 

14 117 566,50 zł 9 405,32 zł 8% 126 971,82 zł 

16 68 036,10 zł 5 442,89 zł 8% 73 478,99 zł 

17 12 655,00 zł 1 012,40 zł 8% 13 667,40 zł 

19 171 781,20 zł 13 742,50 zł 8% 185 523,70 zł 

20 18 900,00 zł 1 512,00 zł 8% 20 412,00 zł 

21 5 400,30 zł 432,03 zł 8% 5 832,33 zł 

22 6 030,00 zł 482,40 zł 8% 6 512,40 zł 

25 29 720,00 zł 2 377,60 zł 8% 32 097,60 zł 

27 28 716,00 zł 2 297,28 zł 8% 31 013,28 zł 

28 21 111,12 zł 1 688,89 zł 8% 22 800,01 zł 

29 19 669,26 zł 1 573,54 zł 8% 21 242,80 zł 

34 226 634,00 zł 18 130,72 zł 8% 244 764,72 zł 

35 18 788,37 zł 1 503,07 zł 8% 20 291,44 zł 



36 59 799,60 zł 4 783,97 zł 8% 64 583,57 zł 

37 161 393,80 zł 12 911,50 zł 8% 174 305,30 zł 

40 35 290,34 zł 2 361,18 zł 5%, 8% 37 651,52 zł 

41 269 314,36 zł 21 545,13 zł 8% 290 859,49 zł 

43 76 582,50 zł 6 126,60 zł 8% 82 709,10 zł 

45 48 878,70 zł 3 910,30 zł 8% 52 789,00 zł 

46 254 768,90 zł 20 381,53 zł 8% 275 150,43 zł 

47 94 800,00 zł 7 584,00 zł 8% 102 384,00 zł 

48 9 018,00 zł 721,44 zł 8% 9 739,44 zł 

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 
1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  

zamówienia.  
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez Zamawiającego 
w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres 42 200 7941; reklamacje@urtica.pl ; pod numerem telefonu 42 200 
8088 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 
 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
Joanna Podkościelna / Iwona Wdowiak  tel. kontaktowy 71 790 83 46 ;  mail: przetargi@urtica.pl 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
Joanna Nyczka; tel. kontaktowy  71 782 66 15 ; mail : sprzedaz@urtica.pl 

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię Podkościelna Joanna 
Stanowisko specjalista ds. przetargów 
Telefon 71 790 83 46 Fax 71 782 66 43 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr zadania i pozycje 
w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): KRS    

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 



► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : -------------  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ---------------- 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  
  
Formularze cenowe 
Oświadczenia JEDZ dla Urtica Sp.  z o. o. i PGF S.A. 
Wadium – gwarancja bankowa 
Pełnomocnictwa z umową konsorcjum 
Dodatkowe informacje 
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: ------------- 
 
11.Inne informacje wykonawcy: -------------------- 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
 
 
 
 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
miejscowość i data Wrocław, 11.10.2019r. 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego 
obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku 
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              Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

1.Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa: OSS sp. z o.o. 
   

Siedziba: ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk  

Adres poczty elektronicznej:  biuro@oss.com.pl   

Strona internetowa:  www.dezynfekcja24.com   

Numer telefonu:  0 ( 58 ) 524-30-33 tel. kom.   ..................*  

Numer faksu:   0 ( 58 ) 765-08-30  

Numer REGON:  220011200 

Numer NIP:   957-090-27-21 

Godziny urzędowania            7.00-15.00 

 

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić 
niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania Wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-53PNU/2019, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 
  

Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT 
% 

Cena brutto zl 

49 27 086,00 zł 2 166,88 zł 8% 29 252,88 zł 

 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z 
oferowanym zadaniem do oferty/ 
 

4.Oświadczam, że: 

1.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w wymaganym w SIWZ okresie od daty udzielenia  
zamówienia.  

4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez 
Zmawiającego.  
4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 
4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 
Zamawiającego w SIWZ.  
4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... 
 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
Maciej Lisek tel. Kontaktowy 58 524-30-33 mail: m.lisek@oss.com.pl 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
 Anna Nóżka tel. kontaktowy58 524-30-33 mail: a.nozka@oss.com.pl  

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon ................................................... Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

7.3.   Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.  
7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 
zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 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 ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Dokumenty 

       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ………………………………………………  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ………………………………………. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : 

………………………………………………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

2. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:  

Zgodnie ze spisem treści.  
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem  podwykonawców – jeśli dotyczy* 

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres % zamówienia powierzony podwykonawcy 
(jeśli dotyczy)............................................ 
(brak wpisu  przyjęty będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)  

 
Radosław Srokowski        
Imiona i nazwiska osób i podpisy       
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 
miejscowość i data Gdańsk, 11.10.2019r. 

 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

 potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

 wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

 wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podaku
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