Numer postępowania: PZP/ZP/23/2017/CNK/MSt

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY
ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ DLA PRACOWNIKÓW
CENTRUM NAUKI KOPERNIK I CZŁONKÓW ICH RODZIN

……………………………….., dnia ……………………………………

DANE WYKONAWCY1:
Nazwa:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………….

NIP:

……………………………………….

REGON:

……………………………………….

Ja/My niżej podpisany/-i …………………………………………………………………………………………………………..
jako uprawniony/-eni do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy/-ów wskazanego/-ych wyżej, w odpowiedzi
na ogłoszenie o prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usług kompleksowej opieki medycznej dla pracowników
Centrum Nauki Kopernik i członków ich rodzin, składam/-y przedmiotową ofertę.

1. OFERTA:
1.1.

Oferuję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu za cenę
całkowitą:
brutto:

…………………………. słownie: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

Powyższa cena została skalkulowana na podstawie przyjętych przez Zamawiającego w celu obliczenia wartości
udzielanego zamówienia – przewidywanych przez Zamawiającego, na podstawie danych historycznych, ilości
świadczonych usług oraz zaoferowanych przez Wykonawcę stawek – suma wartości pkt. 1.1.1. – 1.1.5.:
1.1.1. Pakiet I:

………………………..
Oferowana przez Wykonawcę
cena jednostkowa za Pakiet I
[za osobę]

X

280
Przyjęta przez Zamawiającego
ilość osób korzystających
z Pakietu I

X

24 miesiące
Okres

=

………………………..

=

………………………..

Ofertowa wartość za Pakiet I

1.1.2. Pakiet II:

………………………..
Oferowana przez Wykonawcę
cena jednostkowa za Pakiet II
[za osobę]

1

X

30
Przyjęta przez Zamawiającego
ilość osób korzystających
z Pakietu II

X

24 miesiące
Okres

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich Wykonawców.

Ofertowa wartość za Pakiet II
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1.1.3. Pakiet III:

………………………..
Oferowana przez Wykonawcę
cena jednostkowa za Pakiet III
[za osobę]

X

50
Przyjęta przez Zamawiającego
ilość osób korzystających
z Pakietu III

X

24 miesiące
Okres

=

………………………..

=

………………………..

Ofertowa wartość za Pakiet III

1.1.4. Pakiet IV:

………………………..
Oferowana przez Wykonawcę
cena jednostkowa za Pakiet IV
[za osobę]

X

15
Przyjęta przez Zamawiającego
ilość osób korzystających
z Pakietu IV

X

24 miesiące
Okres

Ofertowa wartość za Pakiet IV

1.1.5. Medycyna pracy – na potrzeby wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia Zamawiający przyjął, iż wartość
przedmiotu zamówienia dla Pakietu „Medycyna pracy wynosi 3 000,00 PLN

1.2.

Informuję/emy, że na dzień składania ofert Wykonawca dysponuje ………….. (słownie: …………………………
………………………………………………)
m.st. Warszawy.

placówkami

znajdującymi

się

na

terenie

administracyjnym

W załączeniu do formularza oferty załączamy dokument własny (podpisany przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy) z wykazem placówek położonych w obrębie m.st. Warszawy – wykaz
powinien zawierać następujące informacje: nazwę placówki medycznej, adres, telefon kontaktowy.

1.3.

Informuję/emy, że na dzień składania ofert Wykonawca dysponuje ………….. (słownie: …………………………
………………………………………………) placówkami znajdującymi się na terenie
województwa mazowieckiego, z wyłączeniem placówek o których mowa w pkt. 1.2. wyżej.

administracyjnym

W załączeniu do formularza oferty załączamy dokument własny (podpisany przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy) z wykazem placówek położonych w obrębie województwa mazowieckiego,
z wyłączeniem placówek położonych na terenie m.st. Warszawy – wykaz powinien zawierać następujące
informacje: nazwę placówki medycznej, adres, telefon kontaktowy.
1.4.

Oferuję/emy rabat w wysokość ………… % (słownie: ……………………………………………………………….)
na świadczenie usług w zakresie nie objętym przedmiotem zamówienia na rzecz osób zgłoszonych przez
Zamawiającego (objętych umową na świadczenie usług medycznych) będących w ofercie Wykonawcy.

2. OŚWIADCZAMY, ŻE:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

ceny jednostkowe przedstawione w pkt. 1.1.1. – 1.1.4. uwzględniają wszystkie elementy jakie są niezbędne
do realizacji przedmiotu zamówienia,
zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w treści ogłoszeniu,
zawarte w treści ogłoszenia oraz w istotnych postanowieniach umowy zostały przez nas zaakceptowane
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy
uwzględniającej w swojej treści wskazane warunki w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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3. INFORMUJEMY, ŻE:
3.1.

wybór naszej oferty2:
[..] nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
[..] będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących
towarów: ……………………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Wartość towaru powodującego obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………… netto.

3.2.

wskazany wyżej Wykonawca jest3:
[..] mikro4
[..] małym5
[..] średnim6
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. 2016.1829 ze zm.).

3.3.

w celu zabezpieczenia niniejszej Oferty zostało wniesione wadium w wysokości: ………………………....
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………….
w formie: …………………………………………………………………………………………………………………….

3.4.

wpłacone w formie pieniężnej wadium proszę zwrócić na rachunek bankowy Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.5.

informacje i dokumenty składające się na Ofertę, zawarte na stronach ………………… stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy
w załączniku nr … do Oferty, i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

3.6.

Oferta została złożona na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.

3.7.

Wszelką korespondencję sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….....

2

Zaznaczyć właściwe „x”
Zaznaczyć właściwe „x”
4
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionów EUR.
5
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR.
6
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.
3
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integralną część Oferty stanowią7:
informacja z Krajowego Rejestru Krajowego, o której mowa w pkt. 5.1.1. ogłoszenia,
oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 15 i 22 ustawy Prawo
zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 5.1.2. ogłoszenia,
zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, o której mowa w pkt. 5.1.3. ogłoszenia,
zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego
lub inny dokument, o którym mowa w pkt. 5.1.4. ogłoszenia,
odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o którym mowa
w pkt. 5.1.5. ogłoszenia,
aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym
mowa w pkt. 5.1.6. ogłoszenia,
wykaz usług wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
o którym mowa w pkt. 5.1.7. ogłoszenia,
wykaz placówek, o którym mowa w pkt. 5.1.8. ogłoszenia oraz w pkt. 1.2. i 1.3 formularza oferty,
potwierdzenie wniesienia wadium lub oryginał gwarancji lub poręczenia,
pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz
z ofertą,
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

………………………………………………………………………..
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

7

Niepotrzebne skreślić
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