
23.1.  Załącznik nr 1 –   wzór formularza oferty 
 
NR SPRAWY : GK/34/12/15 
WYKONAWCA  : 

 
...................................................................................... 
(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa) 
 
Adres do korespondencji: ................................................ 
Telefon:......................................................................... 

Faks:............................................................................. 

e-mali:........................................................................................... 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
 

                                                           SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PODSTAWOWEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W BUSKU-ZDROJU 
   UL. SĄDOWA 9  

   28-100 BUSKO-ZDRÓJ 
 

OFERTA 
 

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju z siedzibą przy ul. Sądowej 9 – zamówienia publicznego związanego z: 

 
DOSTAWĄ SZCZEPIONEK 

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                             
w Busku-Zdroju 

 
Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest: 
 
 
 



CZĘŚĆ I  
SZCZEPIONKA ………………………….. 

Opis Ilość Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
Brutto VAT Wartość               

netto 
Wartość              
brutto 

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi 
(bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny 
krztuśca-toksoid krztuścowy i hemaglutyninę 
włókienkową), poliomyelitis (inaktywowana) i 
haemophilus typ b (skoniugowana), 
adsorbowana.Fiolka z proszkiem i ampułko-
strzykawka z zawiesiną, z 2 osobnymi igłami – 
pudełko po 1 szt. 

 
600 

     

 
Wartośćzamówienianetto........................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
 
podatekVAT …..%.....................................................................................................................zł 
 
Wartośćbrutto..........................................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
 

Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy  wynosi do 30 (słownie: trzydzieści ) dni 
kalendarzowych  licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego 
 
Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie .............. (max.4) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wysłanego 
faxem lub pisemnie. 
 
 
 

......................................................................... 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

upoważnionychdo jego reprezentowania 
 



CZĘŚĆ II 
SZCZEPIONKA ……………………………. 

Opis Ilość Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
Brutto VAT Wartość               

netto 
Wartość              
brutto 

Szczepionka skojarzona przeciwko: błonicy, tężcowi, 
krztuścowi (bezkomórkowa; zawierająca trzy 
acelularne antygeny krztuśca), WZW typu B, 
poliomyelitis i zakażeniom Haemophilusinfluenzae 
typu b. Szczepionka zarejestrowana do stosowania u 
dzieci od 2 miesiąca życia. Ampułkostrzykawka z 
zawiesiną (DTPa-HBV-IPV) po 0,5 ml, proszek Hib w 
fiolce i 2 igły dołączone do opakowania. 

350 

     

 
Wartośćzamówienianetto........................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
 
podatekVAT …..%.....................................................................................................................zł 
 
Wartośćbrutto..........................................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy  wynosi do 30 (słownie: trzydzieści ) dni 
kalendarzowych  licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego 
 
Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie .............. (max.4) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wysłanego 
faxem lub pisemnie. 
 
 
 

......................................................................... 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

upoważnionychdo jego reprezentowania 
 
 



CZĘŚĆ III 
 SZCZEPIONKA…………………………. 

Opis Ilość Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
Brutto VAT Wartość               

netto 
Wartość              
brutto 

Szczepionka przeciwko błonnicy, tężcowi,krztuścowi 
(bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny 
krztuśca-toksoid krztuśćowy i hemaglutyninę 
włókienkową), wirusowemu zapaleniu wątroby typu 
B (rDNA),poliomyelitis (inatywowana) i haemophilus 
typ b (skoniungowana), absorbowana, dla dzieci od 
6 tygodnia życia. Zawiesina do wstrzykiwań w 
ampułko-strzykawce z dwoma osobnymi igłami w 
opakowaniu. 

200  

    

 
Wartośćzamówienianetto........................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
 
podatekVAT …..%.....................................................................................................................zł 
 
Wartośćbrutto..........................................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy  wynosi do 30 (słownie: trzydzieści ) dni 
kalendarzowych  licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego 
 
Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie .............. (max.4) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wysłanego 
faxem lub pisemnie. 
 
 

 
......................................................................... 

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 
upoważnionychdo jego reprezentowania 

 



CZĘŚĆ IV 
 SZCZEPIONKA ………………………….. 

Opis Ilość Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
Brutto VAT Wartość               

netto 
Wartość              
brutto 

Szczepionka przeciwko ospie wietrznej 
zarejestrowana do stosowania u osób od ukończenia 
9 miesiąca życia, w schemacie 2 dawki. Proszek w 
fiolce i rozpuszczalnik w ampułkostrzykawce (0,5 ml) 

50  

    

 
Wartośćzamówienianetto........................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
 
podatekVAT …..%.....................................................................................................................zł 
 
Wartośćbrutto..........................................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
 
Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy  wynosi do 30 (słownie: trzydzieści ) dni 
kalendarzowych  licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego 
 
Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie .............. (max.4) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wysłanego 
faxem lub pisemnie. 

 
 
 
 
 
 
 

......................................................................... 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

upoważnionychdo jego reprezentowania 



 
 

CZĘŚĆ V 
 SZCZEPIONKA……………………………… 

Opis Ilość Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
Brutto VAT Wartość               

netto 
Wartość              
brutto 

Szczepionka przeciwko rotawirusom zawierająca 
ludzki rotawirus. Zarejestrowana do podawania w 
schemacie złożonym z dwóch dawek. 1 dawka 
szczepionki: 1,5 ml zawiesiny doustnej w aplikatorze 
doustnym. 

150  

    

 
Wartośćzamówienianetto........................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
 
podatekVAT …..%.....................................................................................................................zł 
 
Wartośćbrutto..........................................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
 
Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy  wynosi do 30 (słownie: trzydzieści ) dni 
kalendarzowych  licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego 
 
Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie .............. (max.4) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wysłanego 
faxem lub pisemnie. 

 
 
 
 

......................................................................... 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

upoważnionychdo jego reprezentowania 



 

CZĘŚĆ VI 
 SZCZEPIONKA ……………………………….. 

 
Opis Ilość Cena jedn. 

netto 
Cena jedn. 

Brutto VAT Wartość               
netto 

Wartość              
brutto 

Szczepionka przeciw pneumokokom 
polisacharydowa, skoniugowana, 13 
walentna, adsorbowana, stosowana u 
niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni do 
5 roku życia, domięśniowa, ampułkostrzykawka 

250  

    

 
Wartośćzamówienianetto........................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
 
podatekVAT …..%.....................................................................................................................zł 
 
Wartośćbrutto..........................................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
 
Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy  wynosi do 30 (słownie: trzydzieści ) dni 
kalendarzowych  licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego 
 
Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie .............. (max.4) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wysłanego 
faxem lub pisemnie. 

 
 
 
 

......................................................................... 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

upoważnionychdo jego reprezentowania 



 
 

CZĘŚĆ VII 
 SZCZEPIONKA …………………………….. 

 
Opis Ilość Cena jedn. 

netto 
Cena jedn. 

Brutto VAT Wartość               
netto 

Wartość              
brutto 

Skoniugowana szczepionka przeciw meningokokom  
grupy A,C,W-135,Y skoniugowana z toksoidem 
tężcowym jako nośnikiem białkowym. Zarejestrowana dla 
osób powyżej 12-tu miesięcy, w ampułkostrzykawce. 

30  

    

 
Wartośćzamówienianetto........................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
 
podatekVAT …..%.....................................................................................................................zł 
 
Wartośćbrutto..........................................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
 
Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy  wynosi do 30 (słownie: trzydzieści ) dni 
kalendarzowych  licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego 
 
Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie .............. (max.4) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wysłanego 
faxem lub pisemnie. 

 
 
 
 

......................................................................... 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

upoważnionychdo jego reprezentowania 



 

CZĘŚĆ VIII 
 SZCZEPIONKA …………………………….. 

Opis Ilość Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
Brutto VAT Wartość               

netto 
Wartość              
brutto 

Szczepionka przeciwko pneumokokom  
skoniugowana 10 -walentna, przeznaczona dla 
niemowląt od 2-go m-ca życia. Zawiesina do 
wstrzykiwań w ampułkostrzykawce . 

50  

    

 
Wartośćzamówienianetto........................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
 
podatekVAT …..%.....................................................................................................................zł 
 
Wartośćbrutto..........................................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................................................................................................) 
 
Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy  wynosi do 30 (słownie: trzydzieści ) dni 
kalendarzowych  licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego 
 
Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie .............. (max.4) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wysłanego 
faxem lub pisemnie. 

 
 
 
 
 
 

......................................................................... 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

upoważnionychdo jego reprezentowania 



Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szczepionek dla  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju,  ul. Sądowa 9. 

 
OŚWIADCZAMY, ŻE : 

 
1.  Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające  spełnianie tych warunków (zgodnie z pkt. 8.1. SIWZ). 

2. Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  akceptujemy w całości i bez poprawek.  

3.  Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego dnia otwarcia ofert. 

4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania   zamówienia.                  

    W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia  

1993 r. o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji. 

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert 

(art. 233 Kodeksu Karnego). 

6.Podwykonawcy: 

a)   Oświadczam, że zamierzam*/nie zamierzam/*  przy realizacji zamówienia korzystać z podwykonawców.   

b)   Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom  

 

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

7. Zastrzegamysobie następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:   

 

............................................................................................................................................................................................................................................... 

 

8.  Ofertę niniejszą składamy na …….. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 
...................................... , dnia .............................. 

........................................................ 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

upoważnionychdo jego reprezentowania 


