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Za cznik Nr 4 do Regulaminu 

 

Znak sprawy: ZP.III.   .… .  2016 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
Odpowied  na Zaproszenie  

 
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o warto ci szacunkowej poni ej 

30 000 euro (netto) pn.:  
 

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

(nazwa rodzaju zamówienia) 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ CEGO: 

Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku, ul. Armii 

Krajowej 34, 97-500 Radomsko, REGON 592280386, NIP 772-221-64-28. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek (CPV 33.65.16.00-4 – SZCZEPIONKI) do siedziby 

Zamawiaj cego, wg  II pakietów (zestawów) stanowi cych Za cznik Nr 1 do Formularza 

Ofertowego: Formularz asortymentowo-cenowy szczepionek, w okresie od 01.01.2017 r. do 

31.12.2017 r. w cznie. Przedmiot zamówienia powinien posiada  najwy sze standardy jako ciowe 

oraz wszelkie dokumenty zezwalaj ce na stosowanie w jednostkach s by zdrowia. 

Dostawa obejmuje: 

a. Zakup i sukcesywn  dostaw  do siedziby Zamawiaj cego wskazanych szczepionek w okresie od 

01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w cznie, przy czym: 

 dostawa zakupionego materia u b dzie nast powa  w ilo ci i asortymencie ka dorazowo na 

podstawie z onego zamówienia. 

 wyszczególniony asortyment powinien posiada  najwy sze standardy jako ciowe, oraz 

posiada  wszelkie dokumenty zezwalaj ce na stosowanie w jednostkach s by zdrowia. 
 

 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:  
 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 
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ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
ZAK ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W RADOMSKU 
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Adres: …………………………………………………………………………………………. 
NIP: …………………………………………………………………………………………. 
REGON: ………………………………………………………………………………………… 
Nr rachunku 
bankowego: …………………………………………………………………………………………. 
 

CENA OFERTY:  

Oferuj  wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1. Pakiet Nr I za: 

Cen  netto ......................................................... z  

Podatek VAT ..................................................... z  

Cen  brutto ........................................................ z  

ownie brutto: ....................................................................................................... z  

2. Pakiet Nr II za: 

Cen  netto ......................................................... z  

Podatek VAT ..................................................... z  

Cen  brutto ........................................................ z  

ownie brutto: ....................................................................................................... z  

 

wiadczam, e zapozna em/zapozna am1 si  z opisem przedmiotu zamówienia wraz ze wzorem 
umowy/istotnymi postanowieniami umowy2 i nie wnosz  do nich zastrze . 

Za cznikami do formularza ofertowego stanowi cymi integraln  cz  oferty s 3:  

1. ………………………………………………………………………………………..……... 

2. ………………………………………………………………………………………..……... 

3. ………………………………………………………………………………………..……... 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

      ......................................................                                     ……….………………………………….. 
             (piecz  Wykonawcy) 
 

                                                             
1, 2 niepotrzebne skre li  
3 w razie potrzeby zwi kszy  liczb  za czników 

(podpis Wykonawcy/osoby upowa nionej  
przez Wykonawc ) 


