Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

ZP250/045/2014

ZAŁĄCZNIK NR 2 - wzór
FORMULARZ OFERTY
UWAGA ! - WYPEŁNIA W CAŁOŚCI I PODPISUJE WYKONAWCA
Szpital Wojewódzki Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 60
Nazwa Wykonawcy:
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
tel./fax ..........................................................................................................................................
Regon……………………………………...………NIP………………………………………..
adres e- mail ..................................................................................................................................
Niniejszym przedkładamy naszą ofertę w przetargu nieograniczonym na leasing operacyjny ambulansów
drogowych typu A1 – 2 szt. i typu A2 – 1 szt. wraz ze sprzętem medycznym
I. Cena
Cena brutto oferty wynosi: ................................................................................................................zł
(słownie: ......................................................................................................................................................)

Oferujemy dostawę fabrycznie nowych, ambulansów drogowych typu A1 – 2 szt. i typu A2 – 1
szt. tej samej marki wraz ze sprzętem medycznym:
Marka , typ:………………………......................……… ,
rok produkcji …………. ,
za cenę brutto ………………………………………………………zł.,
słownie; (………………………………………………………………) ,
cena netto:……………………………………………………………zł.,
VAT:

…...................zł.,
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Na cenę oferty składają się następujące elementy:
Warunki

Wartość netto

Wpłata wstępna: 10% wartości 2 szt. A1

Wartość brutto
2 szt. A1

początkowej przedmiotu

…………....…........ %……………........ PLN …………….......... PLN

zamówienia wraz z

1 szt. A2

1 szt. A2

wyposażeniem

…………....…........ %……………........ PLN

..............................PLN

2 szt. A1

2 szt. A1

Miesięczna rata leasingowa

…………....…........ %……………........ PLN …………….......... PLN
1 szt. A2

1 szt. A2

…………....…........ %……………........ PLN

..............................PLN

Wykup przedmiotu zamówienia
z wyposażeniem:
1 % wartości początkowej
przedmiotu zamówienia z

2 szt. A1
2 szt. A1 ............……………........ PLN

…………….......... PLN

1 szt. A2 ...............………….......... PLN

1 szt. A2
..............................PLN

wyposażeniem
Całkowity koszt leasingu
wartość brutto
Zawiera wszystkie opłaty:
Wpłatę wstępną,wszystkie raty
leasingowe w ciągu całego
okresu trwania leasingu wraz z
wykupem, koszty rejestracji,
koszt napraw gwarancyjnych

..............................PLN

..............................PLN

Całkowity koszt leasingu wartość brutto przedmiotu zamówienia (3 ambulansów):
(słownie):................................................................
……………………………………………………………..................................................................................
..
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4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi techniczne opisane
wzałączniku nr 1 do SIWZ.
5. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
6.Za należyte wykonanie umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest:
........................................................................ nr telefonu .................... .
......................................................................... nr telefonu .................... .
II. Do oferty dołączamy następujące załączniki:
1............................................................................zał. nr ....................... ,
2........................................................................... zał. nr ....................... ,
3........................................................................... zał. nr ....................... ,
4........................................................................... zał. nr ....................... ,
5........................................................................... zał. nr ....................... ,
6........................................................................... zał. nr ....................... ,
7........................................................................... zał. nr ....................... ,
8........................................................................... zał. nr ....................... ,

................................
Data

..........................................
Podpis Wykonawcy

