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Samodzielny Publiczny
Kilifskiego 29
08-110 Siedlce

Zaklad, Opieki Zdrowotnej

Znak spr av'ry : dLwr g szpitalny I 2 63 I 20 I 9 Siedlce dnta: 2019 -04- 1 5

POWIADOMIBNIE
o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmrany zapis6w SIWZ w
nieograniczonego, na:

dostawg dZwigu szpitalnego wraz z

postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu

montaZem w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15
w Siedlcach

Zamawiaiqcy, dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo Zam6wteh Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w postgpowaniu

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawg dZwigu szpitalnego wraz

z montair,em w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach, dokonuje zmian zapis6w

specyfi kacj i istotnych warunk6w zam,6wienia w nastgpuj Qcym zakre sie :

^:*':^o::':i"%:T::,H:1'J,':::Kff ff ,":Hi-czasreakcjiserwisu.

Formularz po zmianach w zal1czeniu.

DYREKTOR

Sprawq prowadzi - Anna Jastrzgbska STA
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Zalqczniknr 6 do SIWZ

pieczgi wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Samodzielny Pu bliczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej
Kilifrskiego 29
08-110 Siedlce

Przystgpuj4c do tocz4cego sig postgpowania o udzielenie zarn6wienia publicznego prowadzonego
w trybie przetarg nieograniczony na: " dostawa diwigu szpitalnego wraz z montaiem w Szpitalu
przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach.
" - znak sprawy: dirvig szpitalnyl263l20l9

my niZej podpisani:

dzialaj4c w imieniu i na rzecz'.

Nazwa i adres Wykonawcyl

l. SKLADAMY OFERT{ na wykonanie poszczeg6lnych czg6ci przedmiotu zam6wienia zgodnie,
ze Specyfikacj4 Istotnych Warunk6w Zam6wienia, stosuj4c niZej wyrnienione stawki:

Zadanie
czgsciowe nr Cena ofertv

cena (C) za wykonanie zdamanr I wynosi kwotg netto

zl (slownie' zI)'

natomiast wr az z naleznym podatkiem VAT w wys okoSci ......yo,

wynosi kwotg brutto z1(slownie: .,................,....,.......... zl).

WIADCZAMY. ze:

* niepotrzebne skreSlic
' w przypadku skladania oferty przez podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie, nale2y poda( nazwy (firmy) i adresy

wszystkich podmiot6w skladaj 4cych wsp6ln4 ofertg.

2

Nazwa Wyhonawcy

Adres Wvkonawcv

NIP 6ezeli doryczy)

REGON (je2eti dotyczy)

Wykonawca jest malym /
Srednim przedsigbiorc4?

Tak / Nie x



a. zapoznalilmy sig ze Specyfikacj4 Istotnych WarLrnk6w Zam6wienia i uznajemy sig za

zwi4zanych okrerilonyrni w niej zasadami postgpowania;

b. uwalamy sig za zwi4zanych niniejsz4 ofert4 na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienta;

c. udzielamy gwarancji na okres miesigcy licz4c od daty odbioru kofrcowego;
d. zapoznalilmy sig z istotnymi postanowieniami umowy, kt6re zostaly zawarte w Specyfikacji

Istotnych Warunk6w Zamowienia i zobowiqzujemy sig w przypadku wyboru naszej oferty do
zawatcia umowy na zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie .vq1znaczonym przez
Zamawiaj4cego;

e. wypelniliSmy obowi4zki informacyjne przewidziane w art. 13lub art, 14 RODO2 wobec os6b

frzycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio lub po$rednio pozyskali6my w celu
ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postgpowaniu3.

3, PROSIMY o zwrot pienigdzy wniesionych tytulem wadium na rachunek bankowy o

prowadzony przez banknumerze:

4. Termin realizacji dostawy zwyszczeg6lnieniem zakresu rob6t; demontai, montaL i odbi6r

koricowy (nie dluLszy niL 60 dni od dnia podpisania umowy)

5. Nazwa i adres serwisu gwarancyjnego :

6. WSZELKA KORESPONDENCJ{ w sprawie niniejszego postgpowanianaleiry kierowad do:

Imig i nazwisko

Adres

Telefon, Fax

Adres e-mail

7. OFERTS skladamy na _ kolejno ponlrmerowanych stronach. Zal4cznil<ami do niniejszej
oferly s4:

1.

2.

B. Czas reakcji serwrsu (nie dluZszy niL20 minut od chwili zgloszenia)

MiejscowoSi, dnia

(podpis osoby uprawnionej do slcladania oiwiadczeit
woli w inieniu Wylconawcy)

* niepotrzebne skreSlii.
2rozporz4dzenieParlamentuEuropejskiegoiRady (UE)2016167gzdnia27kwietnia20l6r.wsplawieochrony

os6b frzycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz,Urz.UEL ll9 z
04.05.2016, str. 1).

3 w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niZ bezpoSrednio jego dotycz4cych
lub zachodzi wylqczenie stosowania obowi4zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treSci oSwiadczenia Wykonawca nie sklada (ttp. przez jego wykreSlenie/usunigcie z tre6ci oferly).

o dotyczy Wykonawcdw,kt6rzy wnosz4 wadium w pieni4dzu,


