
 

OFERTA 

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

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

REGON .......................................................................................................................................  

NIP  ............................................................................................................................................. 

tel. …………………………………………  fax   …………………………………………… 

e-mail: ………………………..……………………………………………………………….. 

Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:   

„Sukcesywne dostawy: 

1. leków*,  

2. drobnego sprzętu jednorazowego użytku  i środków 

opatrunkowych* 

dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej”. 
 
 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

CZĘŚĆ 1 - LEKI* 

 

brutto ............................................. zł  
 

(słownie: ...…………………………………………………………………………………….) 
 

w tym: 
 

netto: ……………………………. zł, 

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

podatek VAT, w wysokości............%, to jest w kwocie………………………zł  
 

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

 

CZĘŚĆ 2 - drobny sprzęt jednorazowego użytku i środki opatrunkowe* 
 

brutto ............................................. zł  
 

(słownie: ...…………………………………………………………………………………….) 
 

w tym: 
 

netto: ……………………………. zł, 

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

podatek VAT, w wysokości............%, to jest w kwocie………………………zł  



 

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

 

łącznie część 1 i 2 

 

brutto ............................................. zł  
 

(słownie: ...…………………………………………………………………………………….) 
 

w tym: 
 

netto: ……………………………. zł, 

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

podatek VAT, w wysokości............%, to jest w kwocie………………………zł  
 

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

w terminie  od dnia podpisania umowy do dnia 30 września  2016r. 
 

W załączeniu przedstawiam: 

1. Formularz asortymentowo - cenowy dla części 1 LEKI – załącznik nr 1* 

2. Formularz asortymentowo - cenowy dla części 2 drobny sprzęt jednorazowego użytku 

i środki opatrunkowe załącznik nr 2* 

* w przypadku złożenia oferty tylko na jedną część należy skreślić część nie objętą 

Ofertą. 

3. Kserokopia Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne                            

(Dz. U z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), tj. zezwolenie na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego albo celnego, potwierdzona za 

zgodność z oryginałem 

4. Kserokopia Zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi                              

i substancjami psychotropowymi, potwierdzona za zgodność z oryginałem*. 

5. Oświadczenie o posiadaniu ważnych świadectw rejestracyjnych dla zaoferowanych 

produktów leczniczych.  
 

W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązuję się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w zaproszeniu i ofercie. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1)   jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

2)   posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

3)  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,                  

a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,  

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotowego  zamówienia. 
 

Ponadto oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 

wyznaczonego do składania ofert.  

   

_____________________       _________________________________  

  (Miejscowość, data)             ( podpis i imienna pieczęć przedstawiciela wykonawcy) 


