DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Załącznik Nr 1

(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
NAZWA WYKONAWCY:

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

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: .......................................................................................................
ADRES:

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

POWIAT: …………….………………………… WOJEWÓDZTWO:..................................................................
TEL.: …………………..…… FAKS: …………………..… E-MAIL:..................................................................
NIP: ……………………………….……….…………… REGON: ........................................................................
BANK/ NR KONTA:

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

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego ......................................................................................................................
................................................................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa
zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-26/14),oferuję realizację przedmiotu zamówienia,
zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, za cenę ryczałtową:
Pakiet 1 Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Okres gwarancji zgodnie z szczegółowo opisany w załączniku nr 10 do SIWZ Wymagania dla pakietu 1.
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Pakiet 2 Dostawa, montaŜ, uruchomienie urządzeń, sprzętu, wyposaŜenia, oprogramowania, wdroŜenie
oprogramowania, szkolenie pracowników z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
TERMIN PŁATNOŚCI:
Przelewem w ciągu 30 dni na podstawie faktury oraz bezusterkowego protokolarnego przekazania przedmiotu
zamówienia zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia – do 15 maja 2015 r w tym:
a. Termin zaprojektowania i wykonania sieci komputerowej: do 80 dni od daty podpisania umowy.
b. Termin dostawy i montaŜ sprzętu, wyposaŜenia: do 90 dni od daty podpisania umowy.
c. Dostawa, zainstalowanie, wdroŜenie oprogramowania (licencji) ETAP I – Statystyka medyczna, Izba
Przyjęć, wybrany oddział, rozliczenie z NFZ do 120 dni od daty podpisania umowy,
d. Dostawa, zainstalowanie, migracja danych, wdroŜenie oprogramowania (licencji) oraz szkolenia
personelu ETAP II –Programy w administracji (system księgowy, system finansowy, system
kadrowy, system płacowy, system Płatnik, system bankowy, system magazynowy, system środków
trwałych, system apteczny)–do 150 dni od daty podpisania umowy,
e. Dostawa, zainstalowanie, wdroŜenie oprogramowania (licencji) ETAP III – całość do 15 maja 2015
roku,
f. Szkolenie pracowników z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego oraz konsultacje do 15
maja 2015 roku.
2. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych etapów zostaną określone w harmonogramie rzeczowofinansowym po podpisaniu umowy.
Jednocześnie oświadczamy, Ŝe:
1. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie
ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
2. Zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową w tym: Programem Funkcjonalno - UŜytkowym,Wymagania
dla pakietu 1 i 2, opis techniczny dla pakietu 2bez zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się podpisania umowy na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, Ŝe wszystkie złoŜone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.
5. Oświadczamy, Ŝe udzielamy ………………………… (miesięcy gwarancji na pakiet1 (minimum 5 lat) i/lub
Oświadczamy, Ŝe udzielamy ……………………… (miesięcy gwarancji na pakiet 2 (minimum 3 lata).
6. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni od terminu składania ofert.
7. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w określonej
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wysokości, tj. 5% wartości zamówienia brutto.
8. Przed złoŜeniem oferty uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje i dane, jakie mogą
mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu zamówienia.
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9. Wnosimy wadium w kwocie ……………..…… zł /słownie: ……………………………………………. /
w dniu ………………………. formie ………..……………………………….………………… .
Prosimy o dokonanie jego zwrotu na konto
……………………………………….……………………………………………………………
10. ZastrzeŜenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP Wykonawca zastrzega sobie, iŜ niŜej wymienione dokumenty składające
się na ofertę nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (dołączone do oferty w osobnej
kopercie):
..............................................................................................................................................................
11. Przedmiot zamówienia wykonamy: sami / przy udziale podwykonawców*.
Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
Lp.

Nazwa części zamówienia

* - niepotrzebne skreślić
12. UpowaŜnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:
IMIĘ I NAZWISKO:
..................................................

WZÓR PODPISU:
.................................................

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

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

13. UpowaŜnienie dla powyŜej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów): ......................,
które dołączamy do oferty.
14. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) .................................................................................................................;
2) .................................................................................................................;
3) .................................................................................................................;
4) .................................................................................................................;
5) .................................................................................................................;
6) ................................................................................................................ .
15. Oferta zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron.
Miejscowość, ........................................, dnia ........................ 2014 r.
...............................................................
podpis osoby/osób upowaŜnionej/
upowaŜnionychdo reprezentowania Wykonawcy
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