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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, na dostawę produktów farmaceutycznych dla 
Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a, opisanych  
w SIWZ składam/y poniższą ofertę: 
 

 

A. OFERTA 

 

I. Wykonawca: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) NIP REGON Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer tel. i faksu 

1.     
 

2.     
 

….     
 

II. W imieniu Wykonawcy OŚWIADCZAM / y, że: 

1. CENA OFERTY za realizację niniejszego zamówienia, skalkulowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ 
wynosi: 

Pakiet Wartość netto [PLN] 
Stawka 

podatku 
VAT (%) 

Wartość 
podatku VAT  

[PLN] 
Wartość brutto [PLN] 

Termin dostawy 
/dni robocze/ 

Pakiet nr ……      

RAZEM  XXXXX   XXXXX 

słownie wartość netto .................................................................................................................................................................................................................. 
słownie wartość brutto ................................................................................................................................................................................................................. 

Pakiet nr ……      

RAZEM  XXXXX   XXXXX 

słownie wartość netto .................................................................................................................................................................................................................. 
słownie wartość brutto ................................................................................................................................................................................................................. 

* tabelę należy zmodyfikować stosownie do ilości pakietów na które Wykonawca składa ofertę 

2. Akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy oraz warunki płatności przedstawione w SIWZ, w tym  
60-dniowy termin płatności, wraz z ewentualnymi zmianami i modyfikacjami, wynikającymi z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Niniejsza oferta wiąże mnie/nas przez okres 60 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 

4. Zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń. 

5. Oświadczam/y, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje 
co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na treść oferty przetargowej i 
bierzemy pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
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6. Oświadczam, iż wszystkie oferowane wyroby medyczne i produkty farmaceutyczne posiadają wymagane 
atesty oraz są dopuszczone do obrotu na terenie Polski, oraz iż Wykonawca dostarczy kopię charakterystyki 
oferowanych produktów leczniczych na żądanie Zamawiającego. 

7. Informuję, iż złożona oferta prowadzi / nie prowadzi 2 ) do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego 2 ) niepotrzebne skreślić; brak wyboru oznacza brak powstania obowiązku podatkowego  
u Zamawiającego. 

8. Oświadczam, iż proponowany w ofercie asortyment spełnia wymogi minimalne opisane w SIWZ. 

9. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę konsorcjum lub 
inną równoważną umowę, zgodnie z treścią SIWZ (dotyczy Wykonawców wspólnie składających ofertę); 

10. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu  
i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego; 

11. Oferta sporządzona jest na ……... stronach i w skład jej wchodzą następujące dokumenty, oświadczenia itp.:
  
- …………………… - ………………………………………………………………… 

- ……………..…… - ………………………………………………………………… 

- ……………..…… - ………………………………………………………………… 

- ………………..… - ………………………………………………………………… 

  (nr załącznika)     (nazwa załącznika)  

 

 

Podpis(y) Wykonawcy(ów): 

 
 
 
 

…………………………………………………………   ………………………………………………….……………………………………. 
(miejscowość, data)     (czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna upoważnionych  

        przedstawicieli Wykonawcy) 

 

B. KLAUZULA  INFORMACYJNA 
 

 

                                                OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o z siedzibą w Opolu Lubelskim 

24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, woj. lubelskie 
 

 inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o. 
 z siedzibą w Opolu Lubelskim jest Pani Anna Błażejczak-Jarosińska, kontakt: rodo@pczol.pl, telefon  
+48 502 221 882; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa produktów farmaceutycznych dla 
Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

mailto:rodo@pczol.pl
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

Nie wnoszę uwag do treści powyższego oświadczenia. 

 
…………………………………………………………                                                                                                                          
                                                                                                      ………………………………………………….………….…………………… 
  (miejscowość, data)              (czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna upoważnionych  
                            przedstawicieli Wykonawcy) 

 

 

 
 
 
 

__________________________ 
*    niepotrzebne wykreślić 
**  wypełnia wykonawca 


