
   
 
 
 

 

Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dostawy 

obłożeń jednorazowego użytku (DZP.2344.52.2022), informujemy: 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń, NIP: 

879-016-67-90, ania.balicka@tzmo-global.com  

Pełna nazwa Wykonawcy, adres siedziby, NIP, telefon, adres e-mail  

 

2. Oferujemy realizację dostawy obłożeń jednorazowego użytku - zgodnie z formularzem cenowym, 

stanowiącym integralną część niniejszej oferty. 

 

3.Akceptujemy termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury na 

następujący numer rachunku bankowego:  

05 1090 1506 0000 0000 5002 0369 

 

4. Oferowany przez nas czas dostawy wynosi (wymagany do 5 dni roboczych) 

5 dni  

dni roboczych. 

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie  

wnosimy do niej zastrzeżeń.  

 

6. Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne, są dopuszczone do obrotu i używania na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 

kwietnia 2022r. oraz że kopie tych dokumentów zostaną dostarczone  w terminie 5 dni od 

otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, dotyczącego dostarczenia  ww. dokumentów.  

 

7. Oświadczamy iż, jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/średnim  

przedsiębiorstwem zgodnie  z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
1)    nie dotyczy- duże przedsiębiorstwo  

 

8. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na stałość cen na oferowany asortyment przez okres trwania 

umowy z zastrzeżeniem § 2 projektu umowy. 

 

9. Oświadczamy, że niżej wymienione prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:  

Nie dotyczy  

 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 
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11. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                      (wg 

załączonego do SWZ wzoru umowy) zgodnie z warunkami zamieszczonymi w ofercie                          w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

 

12. Wszystkie wymagane w niniejszego postępowaniu przetargowym oświadczenia oraz 

dokumenty złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. 

 

13. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

odniesieniu do  

Nie dotyczy  

 (należy wskazać nazwę/rodzaj towaru), których wartość bez kwoty podatku wynosi  

 

 

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 3) 

 

15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1/  

Formularz cenowy 

 

2/  

Oświadczenia Wykonawcy  

 

3/  

Pełnomocnictwo 

 

4/  

Uzasadnienie dot. dokumentów tajnych  

 

5/  

Wniosek Wykonawcy  
 

1) niepotrzebne skreślić 

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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3) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Pakiet nr 10

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia

Szacunkowa 

wielkość 

zamówienia szt.

Cena 

jednostko

wa netto    

Wartość 

netto

Stawka 

VAT(%) 

Cena 

jednostk

owa 

brutto

Wartość 

brutto 

Nazwa 

handlowa 
Producent Nr katalogowy

1

Jałowy zestaw do włucia lędźwiowego :  1 x serweta podfoliowana 70-75 cm x 45-50 cm, 1 x serweta

z włókniny polipropylenowo-pilietylenowej o min gr 56 g/m2

 1x podfoliowana 60-65cm x 50-55 cm z otworem o śred.10-11cm przylepcem  wokół otworu, 

strzykawka 3 ml 1 szt, strzykawka 5 ml 1 szt, igla 1,2x 40 mm 1 szt., igla 0,5x25mm 1 szt.        

kompresy z włókniny 4 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm 10 sztuk,opatrunek po wkłuciu zabezpieczajacy 5-6 

cm x 6-8m,2 cm 1 szt.

całość zapakowana w  opakowanie typu sztywny blister  opatrzone etykietą z dwoma metkami 

samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, serii, dacie ważności, identyfikacji wytwórcy .

2000 9,40 18 800,00 8% 10,15 20 304,00 Matoset TZMO S.A. 
MA-991-ZBB2-

008

2

Jałowy zestaw do wkłucia centralnego :  1 serwetw podfoliowana ,70-75x45-50 , 1 serweta z laminatu 

gramatura 45x75cm z otworem o śr. 8-9cm i przylepcem wokół otworu , 10 x tupfer kula, 10 x kompres 

z gazy rozm. 7,5 x 7,5 , imadło metalowe 12-13cm , 1 penseta plastikowa 12-13cm , 1 ostrze , 1 x 

strzykawka 10ml , 1 x strzykawka 20ml , igła 1,2 x 40mm , igła 0,8 x 40mm . całość zapakowana w 

opakowanie sztywny blister, opatrzone etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi , z datą ważności 

,identyfikacja wytwórcy , informacje o kodzie wyrobu .

100 19,50 1 950,00 8% 21,06 2 106,00 Matoset TZMO S.A. 
MA-991-ZBB2-

010

20 750,00 22 410,00
Wymagania:

Na wezwanie Zamawiającego :

- Oświadczenie producenta o zgodności z normą EN 13795 1,2,3

-Potwierdzenie zgodności z wymogami SIWZ poprzez przedstawienie kart danych technicznych oraz

szczegółowych kart katologowych. Zestawy maja być sterylne.

-Przedstawienie próbek oferowanych wyrobów .
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Pakiet 13

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia

Szacunkowa 

wielkość 

zamówienia

Cena 

jednostko

wa netto    

Wartość 

netto

Stawka 

VAT(%) 

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 

brutto 

Nazwa 

handlowa 
Producent

Nr 

katalogowy

1 Dwuwarstwowe,jednorazowe  sterylne serwety  gramaturze 55-

58g/mm,wykonane z włókniny,z jednej strony posiadające folię 

polietynelową,zabezpieczającą przed przesiąkaniem ,z drugiej 

strony chłonną włókninę  rozmiar 90 cm x 75-80 cm z przylepcem

300 4,64 1 392,00 8% 5,01 1 503,36 Matodrape TZMO S.A. 
MA-134-SEL2-

017

2 Dwuwarstwowe,jednorazowe sterylne serwety  gramaturze 55-

58g/mm,wykonane z włókniny,z jednej strony posiadjące folię 

polietynelową,zabezpieczającą przed przesiąkaniem ,z drugiej 

strony chłonną włókninę     rozmiar 150-160 cm x 90 cm z 

przylepcem

300 7,16 2 148,00 8% 7,73 2 319,84 Matodrape TZMO S.A. 
MA-134-SEL2-

004

3 540,00 3 823,20
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Załącznik nr 4  

Wykonawca: 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń NIP: 

879-016-67-90 KRS: 0000011286  

 (pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.),  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa obłożeń 

jednorazowego użytku”,  oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 109 ust. 1 pkt  4, 5 , 7 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt 23 rozporządzenia 

2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukra-

inie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zw. z art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art.  

Nie dotyczy 

ustawy Pzp. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych                           

w ustawie Pzp.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

110 ust. 2 ustawy Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze:  

 

 

Toruń, 20.09.2022 r.  

(miejscowość), dnia        

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW( WYPEŁNIĆ JEŚLI 
DOTYCZY) 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w rozdziale VIII ust. 2 lit d) Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na 
zdolnościach następującego/ych podmiotu/ów udostępniającego/ych:  

 

 (wskazać podmiot)    
w następującym zakresie:      

 

Autenti ID: deeac6ae-f6a9-4831-bd24-656c05a98d06 (6/11)



2 

 
 (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
W związku z poleganiem na ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW załączam wraz z ofertą: 

a. Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 6 do SWZ lub inny podmio-

towy środek dowodowy 

b. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wyklucze-

nia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami:  

Nie dotyczy  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Toruń, 20.09.2022 r. 

 (miejscowość), dnia.  

      

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Toruń, 20.09.2022 r. 

 (miejscowość), dnia  
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Toruń, 20.09.2022 r.  

UZASADNIENIE 

dla zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 

 

W związku z załączeniem do oferty dokumentów stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

wyjaśniam, że w ocenie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. informacje 

zawarte w kartach danych technicznych mają charakter informacji technicznych   i 

technologicznych, dotyczą bowiem technicznych i technologicznych aspektów 

oferowanych wyrobów. Informacje te nie są niezbędne dla standardowych użytkowników 

wyrobów, dlatego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych, 

nie są zamieszczane na opakowaniach wyrobów i standardowo nie są przekazywane 

użytkownikom. Informacje te nie są powszechnie znane i niewątpliwie mają istotną 

wartość gospodarczą - w szczególności mogą być wykorzystywane przez konkurencyjne 

firmy np. do produkcji konkurencyjnych wyrobów lub w działalności marketingowej 

promującej konkurencyjne wyroby. 

W stosunku do kart danych technicznych podjęto działania w celu zachowania   

poufności - dokumenty te są traktowane jako poufne, ich ujawnienie osobom trzecim 

następuje tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach, a w razie złożenia tych 

dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zastrzega się ich 

tajność zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zastrzeżone jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa dokumenty nie zostały 

ujawnione do wiadomości publicznej, a Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 

S.A. podjęły niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, czego wyrazem jest            

w szczególności wprowadzenie w życie i egzekwowanie ww. polecenia służbowego: 

dokumenty są przechowywane w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób 

nieuprawnionych i, poza szczególnymi wyjątkami opisanymi poleceniu służbowym, nie są 

ujawniane osobom trzecim.  

Jeżeli chodzi o Polecenie służbowe Zarządu Toruńskich Zakładów Materiałów 

Opatrunkowych S.A. w sprawie dokumentów zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa           

z dnia 20.06.2022 r. wyjaśniam, że przedmiotowy dokument zawiera informacje 

organizacyjne i inne informacje posiadające wartość gospodarczą.  

Powyższe polecenie służbowe jest wewnętrznym dokumentem Toruńskich Zakładów 

Materiałów Opatrunkowych S.A. adresowanym do pracowników Toruńskich Zakładach 

Materiałów Opatrunkowych S.A. i normującym niektóre szczegółowe zasady organizacji 

pracy tych pracowników. Zawarte w nim rozwiązania są wynikiem wieloletnich 
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doświadczeń i mogłyby być, w razie ujawnienia osobom trzecim, naśladowane przez 

innych przedsiębiorców. Dlatego mają wartość gospodarczą.   

Karty danych technicznych oraz polecenie służbowe zawierają zatem tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i nie powinny być udostępniane innym osobom. 

Proszę o nieodtajnianie powyższych dokumentów.  
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Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych  
Spółka Akcyjna 
NIP 879-016-67-90; VAT UE PL-8790166790 
BDO 000013635 

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 
tel. +48 56 612 39 00 
www.tzmo-global.com 
e-mail: aleksandra.mackiewicz@tzmo-global.com 

District Court in Toruń, VII Commercial Division 
of the National Court Register No 0000011286 
share capital in the amount of: 2 640 000 zł 
paid-in capital in the amount of: 2 640 000 zł 

 

 

Toruń, 20.09.2022 r. 

 

 

WNIOSEK 

 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A w Toruniu działając jako uczestnik 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, zwracają się z prośbą o przesłanie informacji: 

- kopii formularzy cenowych konkurencyjnych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu w 

zadaniach, w których udział brała Nasza firma, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prosimy o przesłanie w/w 

informacji na adres e-mail julia.rogowska@tzmo-global.com oraz ania.balicka@tzmo-global.com  

 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 74. 2. 1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się 

niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, 

z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie. 

 

 

Z poważaniem 
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Dostawcą usługi jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000436998, NIP: 7831693251, kapitał zakładowy 4 797 900,00 zł.

Autenti ID: deeac6ae-f6a9-4831-bd24-656c05a98d06 (11/11) - Dokument podpisany elektronicznie Karta Podpisów 1/1

KARTA PODPISÓW
poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: deeac6ae-f6a9-4831-bd24-656c05a98d06
utworzonego: 2022-09-27 08:46 (GMT+02:00)


		2022-09-27T08:46:04+0200
	Zabezpieczenie integralności treści


		2022-09-27T09:08:50+0200
	Podpisanie dokumentu


		2022-09-27T09:08:54+0200
	Zabezpieczenie integralności treści


	



