
 

 

                                                         

Załącznik nr 2 – stanowi treść oferty 
EZP/22/21 
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego 

Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu, ul. Długa 1/2 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  w trybie podstawowym bez negocjacji 

 
 Przedmiot zamówienia:  

Zakup (dostawa)  produktów leczniczych  – 5 pakietów 

 

 
1. Dane Wykonawcy: 
Salus International Sp. z o.o. 

pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się                              

o udzielenie zamówienia)   

 

ul. Pułaskiego 9 , 40-273 Katowice 

(adres siedziby) 

śląskie, Katowice 
(województwo, powiat, kraj) 

6340125442 

(Nr NIP  - podać numer unijny) 

a.dawidowicz@salusint.com.pl 

(Adres e-mail – na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję) 

(32)788-55-82 

(Nr tel) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:  

Cena  Pakiet nr 2 bez podatku VAT i z podatkiem VAT a) bez VAT  70 420,00 zł 

 Słownie zł siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia złotych b) z VAT

  76 053,60 zł  Słownie zł siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 

sześćdziesiąt groszy c)stawka podatku VAT(%) 8 

Cena  Pakiet nr 3 bez podatku VAT i z podatkiem VAT a) bez VAT  1 467,30 zł 

 Słownie zł jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy

 b) z VAT  1 584,68 zł  Słownie zł jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt cztery 

złote sześćdziesiąt osiem groszy c)stawka podatku VAT(%) 8 

Cena  Pakiet nr 4 bez podatku VAT i z podatkiem VAT a) bez VAT  351,60 zł 

 Słownie zł trzysta pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy b) z VAT

  379,73 zł  Słownie zł trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt 

trzy grosze c)stawka podatku VAT(%) 8 

Cena  Pakiet nr 5 bez podatku VAT i z podatkiem VAT a) bez VAT  355,50 zł 

 Słownie zł trzysta pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy b) z VAT  

383,94 zł  Słownie zł trzysta osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze

 c)stawka podatku VAT(%) 8  

 



 

 

(W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może powielić pkt 1 lub 

złożyć odrębny formularz) 

 

Zgodnie z art. 225 ust 2  ustawy pzp, informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - TAK*/NIE 

 

Przy odpowiedzi TAK*-  należy wypełnić poniższe pkt. 

 ……………(należy wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego)  

 …………………………………….. zł netto (należy wskazać wartości towaru lub usługi 

objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku) 

 ……………………… stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z nasza wiedzą  , 

będzie miała zastosowanie 
 

 

a) Termin płatności: ………60 dni……………. 

b) Okres obowiązywania umowy : …………12 miesięcy….…… 

c) Termin dostawy  :  max 2 dni ( wpisać jeżeli będzie krótszy, w przypadku nie podania 
zamawiający przyjmuje że termin dostawy wynosi max 2 dni, podać w dniach)2 dni a w 
przypadku  importu docelowego (max. do 30 dni roboczych)  
 
2. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu 

podwykonawcy: 

Część/zakres zamówienia  -                                      Nazwa (firma) podwykonawcy 
1………………………………..             
2……………………………….                                                 
 

W przypadku braku wypełnienia ww. informacji w zakresie podwykonawstwa, Zamawiający 

automatycznie przyjmuje, że zamówienie zostanie zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i 

akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte oraz że zapoznaliśmy się z Projektowanymi 

Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia                                               

i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z 

niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.    

4. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania                       i złożenia niniejszej oferty.  

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.**  

6. SKŁADAMY ofertę na _________ stronach.  

7. Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:     

Formularz 

asortymentowo-

cenowy 

Oświadczenia 

wykonawcy 

                                                           
1
 ) 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).   

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?cm=DOCUMENT


 

 

Pełnomocnictwo 

  

Katowice dnia 08.04.2021 2021 r.  

                                                        

Informacja dla Wykonawcy:  

*     niepotrzebne skreślić  

** 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 Wykonawca nie składa 

oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).  

Formularz oferty wraz z dołączanymi do niej dokumentami, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej, pod rygorem 

nieważności kwalifikowanym podpisem elektronicznym na profilu Zamawiającego https://www.platformazakupowa.pl/skpp 

Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako 

błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).

https://www.platformazakupowa.pl/skpp


 

 

 


		2021-04-08T14:24:03+0200




