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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: 

ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k. 

Ul. Pod Borem 18 

41-808 Zabrze  

NIP 648-19-97-718, KRS 0000540772 

przetargi@zarys.pl 

TEL 32 5550325 

FAX 32 376 07 66 

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:  

81 1050 1588 1000 0002 0317 2614 

 

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  dużym 

przedsiębiorstwem zgodnie  z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 1) 

 

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:  

 

 

 

 



10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 

 

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  

 

 (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/  

Spis Załączników – 2 Strona Oferty 

 

2/  

 

 

3/  

 

 

4/  

 

 

5/  

 
 

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).  

 



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). 

 



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

*zgodnie z dopuszczeniem 60g/m2

300 3,13 zł 939,00 zł 8% 3,38 zł 1 014,12 zł

Serweta chirurgiczna 

jałowa 75cm x 90cm 2 
warstwowa, z przylepcem 

ALPHAtex

ZARYS AT-NFA-S_9

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 

*zgodnie z dopuszczeniem 100x150cm

300 5,53 zł 1 659,00 zł 8% 5,97 zł 1 791,72 zł

Serweta chirurgiczna 

jałowa 100cm x 150cm 2 
warstwowa, z przylepcem 

ALPHAtex

ZARYS AT-NFA-S_13



Załącznik nr 4  

Wykonawca: 

ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k. 

Ul. Pod Borem 18 

41-808 Zabrze  

NIP 648-19-97-718, KRS 0000540772 

 (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 Ukrainie (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.  

 

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:  

 

 

Zabrze, 27.09.2022 

(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:      

 

 
 (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 podmiotowy 

środek dowodowy 

b. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

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:  

 

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

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 (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. 

 

Zabrze, 27.09.2022 

 (miejscowość), dnia  

 



     

 

WNIOSEK 
 
 
 

ZARYS  International  Group  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 
 
komandytowa działając jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwraca się z prośbą o przesłanie 
informacji: 
 
- kopii formularzy cenowych konkurencyjnych ofert złożonych w przedmiotowym 

postępowaniu w zadaniach, w których udział brała Nasza firma, 
 

- kopii formularzy cenowych złożonych w przedmiotowym postępowaniu przez firmę 
SINMED oraz SKAMEX, 
 

- załączników do ofert: materiały informacyjne, ulotki oraz dokumenty dopuszczające 

(deklaracje zgodności, certyfikaty CE, raporty z badań, Wpis do Rejestru Wyrobów  
Medycznych) 
 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prosimy o przesłanie w/w informacji na 

adres e-mail przetargi@zarys.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej. 
 

Zgodnie z art.74 ust.2 oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po 

otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni. 
 
 
 

Z poważaniem  
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