
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa 

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

Siedziba 

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

Nr telefonu/faks 

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

Nr konta bankowego 

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

Nr NIP 

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

Nr REGON 

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

Dane dotyczące Zamawiającego 

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o. w restrukturyzacji 

ul. Słowackiego 2, Września 62-300 

Zobowiązania Wykonawcy 

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia: Przegląd serwisowy osprzętu firmy 

Bender oraz instalacji elektronicznej sieci IT, obejmującego naprawę stwierdzonych 

uszkodzeń za następującą cenę: 

 

 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

Cena netto  Kwota 

podatku 

VAT 

Cena brutto 

1. Serwis 

 

   

2. Naprawa  

(1 roboczogodzina)  

 

   

 Razem 

 

   

 

Cena netto  ……………………………………………………………….. zł 

Podatek VAT …………………………………………………………….. zł 

Cena brutto ……………………………………………………………...... zł 

(słownie:  ……………………………………………………………………………………. zł) 

 Termin gwarancji na wykonane naprawy ………… miesięcy 

 

 



1. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam/my, że posiadam/my wszelkie niezbędne uprawnienia w zakresie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Oświadczam/my, że akceptuję/my proponowany przez Zamawiającego projekt umowy. 

4. Oświadczam/my, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do 

zawarcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i 

ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i 

uznaję/my się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

6. Usługę wykonam/my sami / przy udziale podwykonawcy (niepotrzebne skreślić): 

Podwykonawca zrealizuje następującą część zamówienia na usługę: 

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

Nazwa, adres podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………

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

7. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.*
 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1).  

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

8. Załącznikami do oferty są: 

1) ………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………… 

 

…………………..…………………, dnia ……………………… 

 

 

 

…………………………………………………………. 

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 



Załącznik nr 2A 

 

Lp. Nazwa elementów systemu 

MEDICS-BENDER 

Ilość Typ/Nazwa 

1 Kaseta 29 MK2430-12 

2 Układ przełączająco-kontrolny 22 ATICS-2-63-ISO 

3 Układ przełączająco-kontrolny 3 UPL710-2-63-ISO-06-B16 

4 Układ przełączająco-kontrolny 1 UPL710-2-63-ISO-12-B16 

5 Układ przełączająco-kontrolny 1 UPL710-2-63-ISO-18-B16 

6 Transformator medyczny 2 ES710/3150 

7 Transformator medyczny 3 ES710/4000 

8 Transformator medyczny 21 ES710/5000 

9 Transformator medyczny 1 ES710/6300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2B 

Numer Typ układu Lokalizacja Oddział 

1 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT1 SOR 

2 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT2 SOR 

3 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT3 SOR 

4 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT4 SOR 

5 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT5 SOR 

6 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT6 SOR 

7 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT7 OIT 

8 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT8 OIT 

9 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT9 Blok operacyjny 

10 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT10 Blok operacyjny 

11 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT11 Blok operacyjny 

12 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT12 Blok operacyjny 

13 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT13 Blok operacyjny 

14 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT14 Blok operacyjny 

15 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT15 Blok operacyjny 

16 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT16 Blok operacyjny 

17 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT17 Blok operacyjny 

18 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT18 Wewnętrzny 

19 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT19 Wewnętrzny 

20 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT20 Neurologia 

21 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT21 Neurologia 

22 UPL710-2-63-ISO-06-B16 Rozdzielnia TIT22 Endoskopia 

23 UPL710-2-63-ISO-06-B16 Rozdzielnia TIT23 Endoskopia 

24 ATICS-2-63-ISO Rozdzielnia TIT24 Położnictwo 



25 UPL710-2-63-ISO-06-B16 Rozdzielnia IT1 Noworodki 

26 UPL710-2-63-ISO-12-B16 Rozdzielnia IT2 Noworodki 

27 UPL710-2-63-ISO-18-B16 Rozdzielnia IT3 Blok porodowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Projekt umowy 

 

Na przegląd serwisowy osprzętu firmy Bender oraz instalacji elektronicznej sieci IT, 

obejmującego naprawę stwierdzonych uszkodzeń, zawarta w dniu ….................r.,  

 

pomiędzy „Szpitalem Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. 

Słowackiego 2, Września 62-300, wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290122, 

kapitał zakładowy 36 650 000 zł opłacony w całości, NIP 789-16-92-746, zwaną w dalszej 

części umowy Zamawiającym, 

reprezentowaną przez Zbigniewa Hupało - Prezesa Zarządu, 

a 

......................................................................................................................................................, 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego, strony zawierają umowę o 

następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca podejmuje się przeglądu serwisowego osprzętu firmy Bender oraz instalacji 

elektronicznej sieci IT Zamawiającego, obejmującego naprawę stwierdzonych uszkodzeń.  

2. Zakres serwisu i napraw został określony w załączniku nr 2A i 2B do zapytania 

ofertowego. 

3. W przypadku niemożności wykonania naprawy w podanym terminie (np. z powodu braku 

wyspecjalizowanych podzespołów, rozległych uszkodzeń itp.) zorganizować system w 

taki sposób aby zapewnić Zamawiającemu sprawny system przynajmniej w stopniu 

podstawowym. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) każdorazowo udostępnić obiekt pracownikowi Wykonawcy przeprowadzającemu 

serwis lub usuwającemu awarię, 

2) wskazać osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą w sprawach serwisu lub 

naprawy. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za przegląd serwisowy  wynosi ………….. zł netto, ………zł brutto 

(słownie: …………………). 

2. Wynagrodzenie  za  1 roboczogodzinę za naprawę wynosi …………. zł netto, ………….. 

zł brutto (słownie: ……………….). 

3. Za części zamienne zużyte w celu utrzymania bieżącej sprawności urządzeń lub w celu 

wykonania napraw, Wykonawca pobiera osobną opłatę wg obowiązujących cen zakupu 

udokumentowanych fakturą.  



4. Kwota należna za naprawę będzie iloczynem kwoty 1 roboczogodziny, określonej w ust. 2  

i liczby wypracowanych godzin naprawy. 

5. Należność za usługę Zamawiający zapłaci w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania 

faktury.  

 

§ 4 

1. Za zniszczenia lub uszkodzenia powstałe w trakcie prowadzenia czynności związanych z 

przedmiotem umowy przez siebie zawinionych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

materialną. 

2. Gwarancja na wykonywane naprawy wynosi …... miesięcy, a na użyte części zamienne 

termin gwarancji określa producent. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu kart gwarancyjnych producenta części zamiennych.  

3. W okresie gwarancji Wykonawca usunie wszelkie niesprawności w działaniu urządzeń.  

 

 § 5 

1. Termin wykonania usługi  określonej w § 1 ust. 1 ustala się na: 

 do jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy – przegląd serwisowy, 

 do trzech miesięcy licząc od dnia zakończenia serwisu – naprawa stwierdzonych 

uszkodzeń. 

2. Wykonanie usługi potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez obie strony.  

 

§ 6 

1. Wykonawca  zapłaci karę umowną za przekroczenie terminu określonego  § 5 ust. 1 w 

wysokości  15 zł za  każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 500 zł . 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w pełnej 

wysokości.  

 

§ 7 

Każda ze stron umowy zobowiązuje się do traktowania jako poufne wszystkich danych 

dotyczących drugiej strony z którymi zapoznały się w związku z niniejszą umową oraz nie 

udostępniania ich osobom postronnym, o ile nie są to informacje podane do wiadomości 

publicznej. Postanowienie to obowiązuje również po rozwiązaniu wygaśnięciu umowy. 

 

§ 8 

 

1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Wszelkie sprawy sporne mogące powstać w związku z wykonaniem tej umowy będą 

rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy  Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 



§ 10 

Wykonawca  oświadcza, że wyraził zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego   swoich  

danych osobowych w zakresie wynikającym z realizacji celu i treści niniejszej umowy  oraz, 

że została poinformowana o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, zgodnie z regulacjami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE 

(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1). 

§ 11 

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424). 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

2) Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


