
-  -  

 

Załącznik nr 1 
 
................................................ 
       (pieczęć wykonawcy) 

OFERTA CENOWA 
 
Ja (My), niżej podpisany(-ni).................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
............................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
............................................................................................................................................................... 

 (adres siedziby wykonawcy) 
 
REGON: ……………………………………………………………… NIP: ……………………………………………………………………. 
 
Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nr telefonu: …………………………………………………………  Nr faxu: ………………………………………………………………. 
 
e-mail: ………………………………………………………………...  
 
w odpowiedzi na zaproszenie nr FZ/210/548/2011 z dnia 10.02.2011 na wykonanie zamówienia p.n: 
 
„Dostawę naboi o zawartości 100 gram czystego tlenku etylenu  kompatybilnych ze sterylizatorem 
  gazowym firmy 3M STERI – VAC V XL dla SPWSZ przy  ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie” 
  składam(-my) niniejszą ofertę: 
 
1. Oferuję(-jemy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę umowną brutto: 
 

     Wartość oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1A, wynosi: 

Całkowita wartość brutto ....................................PLN 

(słownie netto:.....................................................................................................................................) 

Całkowita wartość netto ......................................PLN 

 (słownie brutto:....................................................................................................................................) 

Podatek VAT ........................................PLN 

(słownie podatek VAT:............................................................................................................................) 

2. Oświadczam(-my), że zapoznałem(-liśmy) się z projekcie umowy i akceptuję(-emy) je w całości. W razie 
wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(-jemy) się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 
3. Oświadczam(-my), że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji(-e) stanowiących(-e) 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 
zawarte są w następujących dokumentach: 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

 
Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:………………………………………………………………… 



-  -  

                                                                                                ( imię nazwisko – stanowisko) 

    

Ofertę składam(-my) na................................ kolejno ponumerowanych stronach.  
 

Na ofertę składają się: 

1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 
4. .......................................... 
 
 
 
 
 
....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………                                               
         (miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ 
                                                                    uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania 
                                                                    wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 
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Załącznik nr 1A  
Formularz cenowy do zapytania ofertowego znak: FZ/210/548/2011 

na dostawę naboi o zawartości 100 gram czystego tlenku etylenu  kompatybilnych ze sterylizatorem 
      gazowym firmy 3M STERI – VAC V XL dla SPWSZ przy  ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie  

 

 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka 
miary Ilość Cena jednostkowa 

netto w PLN 
Cena całkowita 

netto w PLN 
Stawka  
VAT % 

Wartość VAT 
W PLN 

Cena całkowita 
brutto w PLN 

1.   Nabój o zawartości 100 gram czystego 
tlenku etylenu   sztuk 2508   

    

 
Cena całkowita oferty netto:  ....................................................................................       
Słownie: cena całkowita oferty netto: ....................................................................................       
Kwota podatku VAT:    ....................................................................................       
Słownie: kwota podatku VAT:  ....................................................................................       
Cena całkowita oferty brutto:  ....................................................................................       
Słownie: cena całkowita oferty brutto: ....................................................................................       
 
 

...................................                                                                  ........................................................................................... 
             / miejscowość ,data /                                                                      / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, 
                                                                                                                   uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie                    
                                                                                                                   prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń                                                                                                 

                woli w jego imieniu 



Załącznik nr 2 

 

  

UMOWA DOSTAWY NR FZ/210/   /2011 
                           na dostawę naboi o zawartości 100 gram czystego tlenku etylenu    

     do zaproszenia do składania ofert nr FZ/210/548/2011 z dnia 10.02.2011  
 

zawarta w dniu .......................... w Szczecinie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593, 

NIP 851 – 25 – 37 – 954 

zwanym „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

1. Dyrektor - dr n. med. Mariusz Pietrzak  

a: 

............................................................. 

z siedzibą.......................................................... 

...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

NIP....................................................... 

zwanym „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

1. …………………...            -     .................................... 

2. ……………………           -     .................................... 

o następującej treści: 
 

§ 1 
  
 Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień    
 publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 t.j.), na podst. art. 4 ust. 8 cytowanej ustawy 
 

 § 2 
 
1. „Wykonawca” dostarczać będzie do magazynu medycznego „ Zamawiającego” przy ul. Arkońskiej 4  
    w Szczecinie, a „Zamawiający” będzie odbierać naboje gzowe zawierające 100g czystego tlenku   
    po cenach,  określonych w ofercie   stanowiącej zał. nr 1 i 1A do niniejszej umowy. 
2.  Całkowite wynagrodzenie „Wykonawcy” brutto wynosi: ……………………………………zł 
     Słownie wynagrodzenie brutto: ……………………………………………………………………………………………………… 
     Kwota podatku VAT wynosi: ……………………………………zł 
     Słownie kwota podatku VAT:  ………………………………………………………………………………………………………… 
 
     Całkowite wynagrodzenie „Wykonawcy” netto wynosi: ……………………………………zł 
     Słownie wynagrodzenie netto: ………………………………………………………………………………………………………..      
 

§ 3 
 

1.  Dostawy naboi następować będą do magazynu medycznego w czasie godzin pracy / 07:30 – 15:00 / 
     w dni robocze na każdorazowe zamówienie szczegółowe „Zamawiającego” złożone faksem zgodnie  
     z aktualnymi potrzebami Szpitala. Realizacja zamówień następować będzie w terminie 5 kolejnych dni  
     roboczych od dnia potwierdzenia odbioru zamówienia /faksu/. 
   Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Medycznego dostawa    
     nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 
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2.  W przypadku zamówień typu „cito”, dostawy następować będą w ciągu 48 godzin od momentu     
     otrzymania i potwierdzenia faksem zamówienia (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)–  
     bezpośrednio do miejsca wskazanego w zamówieniu. 
3.  Okres przydatności do użycia naboi  w dniu dostawy musi wynosić minimum 12 miesięcy od momentu   
     dostawy.  
4. „Zamawiający” zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianych naboi w ramach zawartej   
    umowy, w zależności od bieżących potrzeb pacjentów, wielkości kontraktu z Narodowym Funduszem   
    Zdrowia lub z innymi płatnikami usług. 
5. W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia   
    „Wykonawca” winien dostarczyć za zgodą „Zamawiającego” ich pełne odpowiedniki, ale w cenach nie   
    wyższych niż ceny wyrobów wymienionych w załączniku nr 1 i 1A bez względu na koszty pozyskania tych   
    odpowiedników przez „Wykonawcę”. 

 
 § 4 

 
Koszty ubezpieczenia i transportu do „Zamawiającego” ponosi „Wykonawca”. 

 
§ 5 

 
1. „Wykonawca” gwarantuje  niepodwyższanie  cen przez cały okres trwania  umowy.  
2. Zmiana umowy na skutek zmiany podatku VAT dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy konieczność taka  
    powstanie w następstwie okoliczności, które nie można było przewidzieć (w tym zmiana w przepisach  
    prawa), zaś jedna ze stron mogłaby ponieść rażącą stratę w konsekwencji nie wprowadzenia  
    odpowiedniej zmiany. 

  
§ 6 

 
1.  Za dostawę partii naboi „Zamawiający” wypłaci „Wykonawcy”  wynagrodzenie ryczałtowo  –             
    ilościowe wyliczone jako iloczyn cen jednostkowych  określonych w Załączniku Nr 1 do umowy przez ilość   
    jednostek w danym asortymencie – zgodnie z zamówieniem szczegółowym. 
2.  Ostateczna łączna wartość wynagrodzenia za dostarczenie przedmiotu umowy zostanie wyliczona jako   
    suma wynagrodzeń za poszczególne partie dostawy.  
3.  Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie przelewu na konto „Wykonawcy” w terminie 30 dni od   
    daty otrzymania partii towaru i faktury. Faktura musi zawierać numer umowy przetargowej i zamówienia     
    którego dotyczy.                    
    Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego „Zamawiającego”. 
4. „Wykonawca” nie może cedować należności wynikających z umowy na rzecz innego podmiotu  
    bez uprzedniej pisemnej zgody „Zamawiającego”. 

  
§ 7 

 
1. Ustala się karę umowną za nieterminową ( z winy ,,Wykonawcy” )  realizację   zamówienia w wysokości 

100  zł  za  każdy dzień zwłoki, w przypadku zamówień typu „cito” – w  wysokości 100 zł za każde 
rozpoczęte 24 godziny.  Łączna  wysokość  kar  umownych nie  może  przekraczać 50% wartości 
zamawianej partii  towaru, ale nie może być niższa niż 100 zł. 

2.  W przypadku upłynięcia 5 - dniowego lub 48 - godzinnego (zamówienie „cito”) terminu na realizację 
dostawy „Zamawiający” ma  prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu 
zamówienia  poza  obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem 
wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do „Zamawiającego” (przesyłka,  transport) 
oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności „Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu” karę  
umowną  stanowiącą  równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200 zł. 

    „Zamawiający” zobowiązany jest powiadomić „Wykonawcę” o zamówieniu interwencyjnym w dniu 
jego  złożenia  (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z 
wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia „Wykonawcy”. W przypadku, gdy 
„Wykonawca” nie   poinformuje (za  pośrednictwem  faksu) „Zamawiającego” o spodziewanej 
zwłoce w dostawie i dostarczy ją  po złożeniu przez „Zamawiającego”   powiadomienia o zakupie 
interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do  dyspozycji „Wykonawcy”  w 
magazynie „Zamawiającego”. 

  3. W przypadku dostarczenia wadliwej partii towaru wymiana powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od 
chwili  zgłoszenia „Wykonawcy” tego faktu przez „Zamawiającego”. Brak reakcji „Wykonawcy” w 
przedmiotowym terminie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 5 % wartości dotkniętej wadą 
części zamówionej dostawy.  
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  4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 11 ust. 2 pkt. a - e  „Wykonawca” zapłaci 
„Zamawiającemu” karę  umowną w wysokości 2 % całej wartości umowy. 

  5. „Wykonawca” wyraża zgodę na potrącanie w/w kar umownych z najbliżej wymagalnych wynagrodzeń. 
  6. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, „Zamawiający” zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej, dokumentując 
swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód. 

 
 § 8 
 

       Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. …………….. do dnia ……………  
  
 

§ 9 
 
       Zmiana terminu dostawy w szczególnych przypadkach może być dokonana wyłącznie po wyrażeniu   
       uprzednio pisemnej zgody przez „Zamawiającego”. 
 

                                                                     § 10 
 

        1. Wykonawca  zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach  i odpadach  
           opakowaniowych (Dz. U. nr 63 poz. 638 z późniejszymi zmianami) będzie odbierał zużyte naboje 
           i opakowania po nich na swój koszt. 

  2. Zużyte naboje Wykonawca odbierał będzie minimum raz na kwartał po uprzednim uzgodnieniu terminu                             
      z Zamawiającym  
3. Wymóg odbioru od Zamawiającego zużytych naboi realizowany będzie przez firmę: 

      ………………..  z  siedzibą  w  ……………………  przy  ulicy  ……………………………….. 
 

       § 11 
 

1. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem stron. 
2. “Zamawiający” zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:   
   a/  powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. dwukrotnego naruszenia terminów określonych w § 3  
        ust. 1 do Umowy,  
   b/ dostarczenia / drugi przypadek / wyrobów z wadami jakościowymi. 
   c/ dostarczenia /drugi przypadek /wyrobów z terminem ważności  krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia   
       dostawy, 
  d/ powtarzających się / drugi przypadek / dostaw wyrobów poza miejsce określone w umowie tj.  
      magazyn Medyczny „Zamawiającego”. 

   e/ odstąpienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia od finansowania świadczeń, w których  wykorzystywany  
       jest sprzęt będący przedmiotem zamówienia. 

 
§ 12 

 
    Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu  
    Cywilnego, a wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd                 
    w Szczecinie. 

 
§ 13 

 
Umowa została sporządzona w 4 – ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla 
„Wykonawcy” i „Zamawiającego”. 
 
 
 
 
   WYKONAWCA                                                                                         ZAMAWIAJĄCY   
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – oferta cenowa i formularz asortymentowo – cenowy (Załącznik nr 1, 1A )  


