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W S Z Y S C Y 

 
dot.: zmiany treści zaproszenia do składania ofert na dostawę produktów 
leczniczych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w 
Zakopanem. 
 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści zaproszenia do składania ofert 
w zakresie terminu wykonania zamówienia określonego w pkt.3) Zaproszenia.  
 
Było: 
3) Termin wykonania zamówienia:  
-  sukcesywnie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Jest: 
3) Termin wykonania zamówienia:  
- pakiet nr 1: sukcesywnie 12 miesięcy od daty podpisania umowy; 
- pakiet nr 2: od 01.09.2018 do 31.08.2019 r. 
 
W związku z powyższym § 4 ust.1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
1. Termin realizacji zamówienia: 
* Pakiet nr 1 : 12 miesięcy od podpisania umowy. 
* Pakiet nr 2 : od 01.09.2018 do 31.08.2019 r. 
- chyba, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany wcześniej na łączną wartość określoną 
w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 
 
 
Analogicznie zmianie ulega oświadczenie w formularzu ofertowym dotyczące terminu 
realizacji zamówienia. Wzór zmodyfikowanego formularza ofertowego – zał. 2 do 
zaproszenia w załączeniu. 
 
   
Pozostałe warunki zawarte w zaproszeniu do składania ofert pozostają bez 
zmian. 
 
 
 
 
 

Zastępca Dyrektora  
ds. Pielęgniarstwa i Administracji  

                                                                               mgr Helena Brzozowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

zał. nr 2 do zaproszenia do  
składania ofert 

  
....................................................      
/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy,  
Adres, NIP, REGON/                                    
  

FORMULARZ OFERTY 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę produktów 
leczniczych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem,  
A.ZP-24-6/18  składam(y) poniższą ofertę: 
 
PAKIET NR 1: 

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 

( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 

 

PAKIET  NR 2: 

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 

( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 

 

Ceny powyższe zostały obliczone na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do 
zaproszenia. 
 
Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Zamawiającego i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń. 
 
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie w terminie: 
* Pakiet nr 1 : 12 miesięcy od podpisania umowy. 
* Pakiet nr 2 : od 01.09.2018 do 31.08.2019 r. 

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać w terminie …….. dni 
roboczych ( max. 5 dni) od daty złożenia zamówienia. 

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych 
produktów (min. 1 rok, a w pakiecie nr 2 – min. 8 miesięcy), liczony od dnia dostawy. 
 
Oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę 
i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez 
zamawiającego. 
 
Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Zamawiającego i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń. 



 
Oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę 
i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO, będą przetwarzane do celów związanych z niniejszym postępowaniem 
i ewentualnym zawarciem umowy na realizację zamówienia, w takim zakresie, w jakim jest 
to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich 
upublicznienia w informacji o wyborze, protokole/ notatce z postępowania,  zawarcia 
umowy). 
 
Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców. 
Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*: 

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

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

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

 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia. 
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
Imię i nazwisko  

 

Ades:  
 

Nr telefonu  
 

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 
Miejscowość ............................, dnia ....................................   r. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

 


