
sygn. postępowania: ZZ-2380-43/17

załącznik nr 1 do ogłoszenia 
....................................................

pieczęć Wykonawcy

OFERTA CENOWA

Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych 
zlecanych przez jednostki Policji

1. Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców*:

1) pełna nazwa: ................................................................................................................................................

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

2) adres: ............................................................................................................................................................

3) nr telefonu: ...................................................................................................................................................

4) nr faksu: .......................................................................................................................................................

5) adres mailowy: .............................................................................................................................................

6) nr konta, na które dokonywany będzie zwrot wadium: ...............................................................................

7) NIP ................................................................ REGON ...............................................................................

*  w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  należy  podać  nazwy

wszystkich Wykonawców, natomiast dane adresowe dla lidera

8)  Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1?    

[   ] Tak        [   ] Nie **

** zaznaczyć odpowiednio znakiem „X”

2. Ja/my niżej podpisani oświadczam/y, że:
1) zobowiązuję/my  się  zrealizować  przedmiot  zamówienia  określony  w  ogłoszeniu i  na  warunkach

płatności określonych w ogłoszeniu :

Cz  ęść 1 -   KPP Białogard

Cena za zamówienie : ............................................... zł brutto***(załącznik nr 3.1)

Odległość drogowa ........................km**** 

Część 2 -   KPP Choszczno

Cena za zamówienie : ............................................... zł brutto***(załącznik nr 3.2)

Odległość drogowa ........................km**** 

Część 3 -   KPP Drawsko Pomorskie 

Cena za zamówienie : ............................................... zł brutto***(załącznik nr 3.3)

Odległość drogowa ........................km**** 

1 Por.  zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L

124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które  zatrudnia mniej niż 10 osób i  którego roczny obrót  lub roczna suma bilansowa  nie
przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które  zatrudnia mniej niż 50 osób i  którego roczny obrót  lub roczna  suma bilansowa  nie
przekracza 10 milionów EUR.

Średnie  przedsiębiorstwa:  przedsiębiorstwa,  które  nie  są  mikroprzedsiębiorstwami  ani  małymi  przedsiębiorstwami i  które

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR.
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Część 4 -   KPP Goleniów

Cena za zamówienie : ............................................... zł brutto***(załącznik nr 3.4)

Odległość drogowa ........................km**** 

Część 5 –   KP Nowogard

Cena za zamówienie : ............................................... zł brutto***(załącznik nr 3.5)

Odległość drogowa ........................km**** 

Część 6 -     KPP Gryfino 

Cena za zamówienie : ............................................... zł brutto***(załącznik nr 3.6)

Odległość drogowa ........................km**** 

Część 7 -   KPP Kamień Pom.

Cena za zamówienie : ............................................... zł brutto***(załącznik nr 3.7)

Odległość drogowa ........................km**** 

Część 8 -   KPP Barlinek

Cena za zamówienie : ............................................... zł brutto***(załącznik nr 3.8)

Odległość drogowa ........................km**** 

Część 9 -     KPP Sławno 

Cena za zamówienie : ............................................... zł brutto***(załącznik nr 3.9)

Odległość drogowa ........................km**** 

Część 10 -   KPP Świdwin

Cena za zamówienie : ............................................... zł brutto***(załącznik nr 3.10)

Odległość drogowa ........................km**** 

Część 11 -   KP Połczyn Zdrój

Cena za zamówienie : ............................................... zł brutto***(załącznik nr 3.11)

Odległość drogowa ........................km**** 

Część 12 -   KMP Świnoujście

Cena za zamówienie : ............................................... zł brutto***(załącznik nr 3.12)

Odległość drogowa ........................km**** 

Część 13 -   KMP Szczecin

Cena za zamówienie : ............................................... zł brutto***(załącznik nr 3.13)

Odległość drogowa ........................km**** 

*** cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku Wykonawcy zagranicznego

należy wpisać kwotę netto;

**** Zamawiający nie dopuszcza odległości większej niż 45 km.  W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę

żadnej odległości,  Zamawiający przyjmie odległość 45 km, natomiast w przypadku wpisania przez Wykonawcę

odległości w innych jednostkach niż km, Zamawiający przeliczy je odpowiednio np. metry zamieni na kilometry.

W przypadku wpisania większej odległości niż 45 km Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z ogłoszeniem.
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2) wykonam/my przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w ogłoszeniu;

3) zapoznałem/zapoznaliśmy  się  z  treścią  i  warunkami  ogłoszenia wraz  z  załącznikami  oraz  wszystkimi

modyfikacjami  i  nie  wnoszę/simy zastrzeżeń,  przyjmując warunki  w nim zawarte  oraz zdobyłem/liśmy

konieczne informacje do przygotowania oferty;

4) akceptuję/my wzór umowy (załączniki nr 4.1 – 4.4 do ogłoszenia)  i w przypadku wybrania mojej/naszej

oferty  zobowiązuje/my się  do  podpisania  umowy  na  warunkach  zawartych  w  ogłoszeniu,  w  miejscu  i

terminie wskazanym przez Zamawiającego;

5) oświadczam/my,  że  jestem/jesteśmy związany/ni  niniejszą ofertą  przez czas  wskazany w rozdziale  VIII

ogłoszenia;

6) cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

7) oferta została złożona na ...... zapisanych, trwale spiętych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr

…...

8) oświadczam/my,  że oferta nie  zawiera/zawiera (niewłaściwe skreślić)  informacji stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte

są w następujących dokumentach: ...............................................................................................................

......................................................................................................................................................................;

................................, dn. ..............................

                                                                                     ...........................................................................................................................
                                                                                                            czytelny/e (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

     albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
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