Załącznik Nr 2 do SIWZ 
OFERTA 
Na dostawę ambulansu sanitarnego: Typu A1 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach, Załazy 25, 26-704 Przyłęk 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na dostawę ambulansu sanitarnego: Typu A1dla SPZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach  
1. Oświadczamy, że składamy ofertę na dostawę fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego : Typu A1 wyprodukowanego w 2008 roku przez 
	(należy podać nazwę producenta), model  pojazdu 	. 
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i wyspecyfikowanymi warunkami wymienionymi w ZAŁ. Nr 1 do SIWZ za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
	netto 	zł. (słownie zł: 		) 
	plus podatek VAT w wysokości 	zł. co stanowi cenę brutto 	zł. 
	( słownie zł; 			) 
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp i art.5-l7 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47, poz.2ll, z 1996 r. Nr 106, poz.496 z 1997 r. Nr 88, poz.554, z 1998 r. Nr 106, poz.668, z 2000 r. Nr 29, poz.356 i Nr 93, poz.l027). 
4. Zamówienie wykonamy w terminie 	dni od daty podpisania umowy. 
5.0świadczamy, że oferowany przez nas ambulans posiada 
świadectwo homologacji o numerze 	. 
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas ambulans zostanie przedstawiony do odbioru z pełnym bakiem paliwa. O terminie odbioru samochodu Zamawiający zostanie powiadomiony  co najmniej na 7 dni przed dniem odbioru pojazdu. 
7. Oświadczamy, że oferowany przez nas samochód charakteryzuje się parametrami nie gorszymi niż określonymi w SIWZ

8.Oświadczamy,że
a)okres gwarancji na cały samochód bez limitu kilometrów wynosi………………..mc
b )okres gwarancji na perforację blachy wynosi 	m-ce 
c )okres gwarancji na wady lakiernicze wynosi 	m-ce 
d)okres gwarancji na wyposażenie karetki wynosi 	m-ce 
9.0świadczamy, że akceptujemy warunki gwarancji i serwisu w okresie gwarancji określone w SIWZ 
10. Oświadczamy, że oferowany pojazd objęty będzie - oprócz minimalnych 
warunków,  następującymi warunkami dodatkowymi serwisu i gwarancji
 
 
10.1 warunki nieodpłatne: 
a) 	. 
b) 		. 
10.2 warunki odpłatne: 
a)		. 
b)		. 
11.0świadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy przekazywać na nr 
faksu 	. 
13. Oświadczamy, że akceptujemy przedstawiony nam wzór umowy stanowiący Zał. Nr 4 do SIWZ 
14. Integralną częścią oferty są: 
1 . Opis parametrów technicznych oferowanego samochodu (załącznik Nr 1 do SIWZ) 
2 	. 
3. .. 		. 
4 			
5 			
15. Oferta została złożona na .. , 	kolejno ponumerowanych stronach 
Miejsce i data 	. 
Podpisano (imię, nazwisko i podpis) 		. 
Podpisano ( imię, nazwisko i podpis) 		. 
/Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/ 


