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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Wykonawca: 
 
……………………………………… 
 
…………………………………….... 
 
……………………………………… 
  (pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji) 
 
KRS/CEiDG ………………………………………….. 
 
NIP/PESEL………………………………………...……

……………………………………………………… 

tel./fax. …………………………………..………. 
 
e-mail ……………………………………………. 

 

OFERTA 

Oferta dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach  

ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy 

 
znak sprawy: ZP/11/2016/PN 

„Dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla szpitala w Łapach” 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie następujących Części: 

 

Numer 
Części 

Warunki Oferty 

1 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

2 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

3 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 
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4 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią 4 za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

5 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

6 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

7 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

8 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

9 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

10 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

11 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

12 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

13 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

14 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 
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15 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

16 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

17 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

18 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

19 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

20 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

21 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

22 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

23 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

24 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

25 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 
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26 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

27 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

28 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

29 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

30 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

31 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

32 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

33 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

34 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

35 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

36 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 
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37 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

38 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

39 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

40 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

41 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

42 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

43 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

44 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

45 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

46 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

47 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 
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48 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

49 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

50 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

51 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

52 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

53 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

54 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

55 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

56 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

57 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

58 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 
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59 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

60 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

61 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

62 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

63 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

64 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

65 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

66 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

67 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

68 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

69 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 
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70 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

71 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

72 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

73 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

74 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

75 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

76 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

77 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

78 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

79 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

80 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 
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81 
Zrealizuję dostawy objęte Częścią za łączną wartość brutto: ........................PLN, 
słownie: ......................................................................................................PLN, 
Deklarujemy realizację dostaw w ciągu: …………. dni (min. 2 max. 4 dni) 

Uwaga! Można usunąć niewypełniane wiersze, części tabeli.  
 
1. Oferowany przez nas termin płatności wynosi 60 dni, licząc od daty otrzymania przez  

Zamawiającego faktury po zrealizowaniu zamówienia. W przypadku, gdy realizacja 
zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do 
Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. 

2. Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu oferty 
włącznie z wszelkimi kosztami wynikającymi z zapisów SIWZ. 

3. Zapoznaliśmy się z projektem istotnych postanowień umowy i nie wnosimy w stosunku do 
niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę bez 
zastrzeżeń. 

4. Pozostajemy związani ofertą przez okres 60 od daty otwarcia oferty. 
5. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako 

niezbędne tj.: 

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);  
b) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu 

wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie 
z właściwego rejestru); 

c) Wypełnione zestawienie parametrów oferowanych Części (Zał. nr 1 do SIWZ - Arkusze 
wyceny i opisu Części objętych składaną ofertą); 

d) ………………………………………………………………………………………... 
e) Przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie / powierzyć jego 

Zrealizuję w zakresie*: ..........................................................................................**. 
podwykonawcy:...................................................................................................***.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do siwz. 

 
 
                                                                                                                                        ………………………………… 

                                                                                                                                           (podpis wykonawcy) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uwaga!  
*  niewłaściwe wykreślić 
 **wskazać zakres powierzony podwykonawcy/podwykonawcom 
*** podać  firmę /firmy podwykonawców 


