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Załącznik nr 4 do Warunków zamówienia MRPO/Tatry/05/2012 

 
OFERTA WYKONANIA ZADANIA PN. 

„Dostawa wraz z instalacją defibrylatorów AED i szafek na defibrylatory dla 
schronisk górskich PTTK objętych programem: „Zielone Schroniska w Tatrach 

Polskich.” 
 
 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu jednostopniowym pn. „Dostawa wraz z instalacją 
defibrylatorów AED i szafek na defibrylatory dla schronisk górskich PTTK objętych programem: „Zielone 
Schroniska w Tatrach Polskich”, opublikowanego przez Zamawiającego Schroniska i Hotele P.T.T.K. 
"KARPATY" Sp. z o.o., z siedzibą: Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz: 
a) w miejscu publicznie dostępnym na siedzibie Zamawiającego: od dnia 14.02.2012 r.; 
b) na stronie internetowej Zamawiającego: www.schroniska-pttk.com.pl: od dnia 14.02.2012 r. 

1. Oferuję wykonanie zamówienia, za cenę: 

a) Netto ............................................... PLN 

b) Plus podatek VAT ......... % tj. ............................................... PLN 

c) Co daje razem brutto  ............................................... PLN 

/słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………………………………………………./ 

− która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia i wynika z ponizszej 
Tabeli elementów cenotwórczych: 

TABELA ELEMENTÓW CENOTWÓRCZYCH 
l.p. WYSZCZEGÓLNIENIE OBIEKTÓW OBJĘTYCH DOSTAWAMI WARTOŚĆ PLN (NETTO) 

1. Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej  

2. Schronisko PTTK na Hali Ornak  

3. Schronisko PTTK na Hali Kondratowej  

4. Schronisko PTTK „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej  

5. Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich  

6. Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki  

7. Schronisko PTTK nad Morskim Okiem  

8. RAZEM (NETTO):  

2. Oświadczam, że udzielam gwarancji na okres min. 60 miesięcy (na defibrylator oraz akumulator) i 

zobowiązuję się do zapewnienia w tym okresie serwisu gwarancyjnego. 

3. Zamówienie będę realizować w terminie:  

a) Rozpoczęcie robót: od zawarcia umowy.  
b) Termin zakończenia robót: do 15 dni od udzielenia zamówienia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia  i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w warunkach zamówienia. 

6. Oświadczam, że zawarty w warunkach zamówienia wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuję 

się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 
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Lp. Wskazanie powierzonej części zamówienia  
Wartość powierzonej 

części zamówienia 
w % ceny oferty 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 Ogółem wartość powierzonej części zamówienia w % ceny oferty  

8. Oświadczam, że: 
a) podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań jako wykonawcy;  

b) jako wykonawca jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one moimi działaniami, uchybieniami lub 

zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników; 

c) podwykonawca nie będzie zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez mojej zgody i zamawiającego; 

d) zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze 

wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich; 

e) będę pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części 

zamówienia. 

9. Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane: 

a) nr tel.:    .................................................. 

b) nr fax.:    .................................................. 

c) nr konta e-mail:     .................................................. 

11. Oświadczam, że cała oferta składa się z ......... stron, w tym z niniejszej oferty oraz: 

a) oświadczenia o spełnieniu warunków, oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

b) dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym 

przez zamawiającego: informacje (katalogi, oficjalne opisy lub fotografie, wydruk karty produktu) 

producenta świadczące o wymaganych przez zamawiającego parametrach technicznych 

oferowanych defibrylatorów; 

c) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów (jeżeli dotyczy); 

d) pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); 

e) zaakceptowanego wzorca umowy (wymóg porządkowy). 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane przez 

Zamawiającego, a są naszym zdaniem istotne dla przebiegu postępowania: 

 

a) .......................................................... 

 

b) .......................................................... 

 

 

Miejscowość i data: ................................................ 

 
 
 
 

........................................................................... 
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania  

 oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 


