
 

  

Załącznik nr 1 
 
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Zakład Pulmonologii Spółka z o.o.  
ul. Lipowa 3 
42-600 Tarnowskie Góry 

 
 

 
FORMULARZ OFERTY  

na dostawę środka kontrastowego niejonowego 
do badań tomografii komputerowej 

 
 
1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy. 

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

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

NIP: ..................................................................................................... 

REGON: .............................................................................................. 

e-mail :.................................................................................................. 

Numer rachunku bankowego: ........................................................................................ 

 
 
Kontrast niejonowy 

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

(słownie: ..................................................................................................................................) 

podatek VAT...........................................................................................................................zł 

cena brutto............................................................................................................................zł 

(słownie: ..................................................................................................................................) 

 
 
Kontrast niejonowy ze wskazaniem do podania dożylnego i doustnego 

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

(słownie: ..................................................................................................................................) 

podatek VAT...........................................................................................................................zł 

cena brutto............................................................................................................................zł 

(słownie: ..................................................................................................................................) 

 
 
 
............................... dnia ..................  

.......................................................................... 
podpisy osób uprawnionych 

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika 



 

  

Załącznik nr 1.1 

 

FORMULARZ  CENOWY   

 

Kontrast niejonowy 

 

Lp. Nazwa J.m. 
poj. 
w ml 

Ilość 
Cena 
netto 

Ilość x cena 
netto 

Stawka 

VAT 
Wartość 
brutto 

1.   amp. 100 2000     

 Ogółem    

 

 

Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.  
 
 

     
 
 
 
___________________________________ 

(imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

  



 

  

Załącznik nr 1.2 

 

 

FORMULARZ  CENOWY   

 

Kontrast niejonowy 
ze wskazaniem do podania dożylnego i doustnego 

 

 

Lp. Nazwa J.m. 
poj. 
w ml 

Ilość 
Cena 
netto 

Ilość x cena 
netto 

Stawka 

VAT 
Wartość 
brutto 

1.   amp. 100 500     

 Ogółem    

 

 

Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.  
 
 

     
 
 
 
___________________________________ 

(imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

  



  

Załącznik Nr 2 
.................................................. 

pieczęć wykonawcy  
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na „na dostawę środka 

kontrastowego  niejonowego do badań tomografii komputerowej” oświadczam, że:  

− posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

− posiadam wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania leki gotowe i surowce 

farmaceutyczne w placówkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

− posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

− znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

− zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie 

wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 

− zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.  

 

 

 

............................... dnia ..................        
           

.......................................................................... 
podpisy osób uprawnionych 

do reprezentacji wykonawcy lub 
pełnomocnika 



 

 

Załącznik nr 3 
Projekt umowy 

 

Umowa Nr ZP/AiZ-  ........../2021 

 
zawarta w dniu ................................  w Tarnowskich Górach pomiędzy Niepublicznym 

Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakładem Pulmonologii Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Lipowej 3, wpisanym  

w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 

KRS: 0000334936,  reprezentowanym przez: 

− Prezesa Zarządu -  Barbarę Szołtysek-Świerkot 

− Członka Zarządu -  Andrzeja Kolczyńskiego 

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym” 

a 
............................................................................................................................................. 

z siedzibą w ................................................... przy ulicy ....................................................., 

wpisan(ą)ym do .........................................................................................., 

reprezentowaną przez : 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

 

zwanym dalej „Sprzedawcą”. 

Strony zgodnie stanowią co następuje: 

§ 1. 

1. Przedmiot zamówienia stanowi: 
Dostawa do pracowni Tomografii Komputerowej Kupującego środków kontrastowych 
.......................................................... zgodnie z ofertą cenową (załącznik nr …..) złożoną 
przez Sprzedawcę, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 

2. Sprzedawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do 
obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne 
(T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.). 

3. Dostawa będzie odbywała się na podstawie pisemnych zamówień wysyłanych faksem 
na nr …………….……………, a w przypadku braku takiej możliwości e-mailem na adres 
…………………………………………………. . 

4. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego w sposób określony w pkt. 3, 
Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym 
terminie trzech dni.  

5. Kupujący zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od 
rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia 
zamówienia w zakresie ilościowym. 

6. Kupujący zastrzega, a Sprzedawca wyraża na to zgodę, że w razie zamówienia przez 
Kupującego mniejszej ilości przedmiotu zamówienia, aniżeli wynika to z zaproszenia do 



 

 

składania ofert i z oferty, o której mowa w pkt. 1, Sprzedawcy nie przysługuje 
jakiekolwiek roszczenie o odszkodowanie z tego tytułu względem Kupującego.  

7. Dopuszcza się zmianę cen jedynie w przypadku zmiany stawek podatku od towaru 
i usług (VAT) na kontrasty będące przedmiotem niniejszej umowy.  
W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki 
następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. 

§ 2. 

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za dostarczony przedmiot zamówienia ceny 
wynikającej z określonych w ofercie cen jednostkowych.  

2. Dostawa przedmiotu zamówienia zgodnie z zamówieniem i bez wad kwitowana będzie 
przez upoważnionego pracownika Kupującego. 

3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi po zrealizowaniu każdego zamówienia 
cząstkowego na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku ............................................ 
Nr konta .............................................................................................................................. 
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Kupującego. 
W przypadku opóźnienia z zapłatą Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek 
ustawowych za zwłokę. 

§ 3. 

1. Kupujący zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia w sposób zwyczajowo 
przyjęty w dniu jego otrzymania, jak również do niezwłocznego powiadomienia 
Sprzedawcy o dostrzeżonych wadach. 

2. W przypadku stwierdzenia wad towaru lub niezgodności dostawy z parametrami 
określonymi w ofercie, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego, najpóźniej  
w ciągu następnego dnia od zawiadomienia, dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych 
takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej  
z opóźnienia. 

§ 4. 

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego  
z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy. 

2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości towarów 
niedostarczonych w terminie  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy. 

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 
niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy  przez Sprzedawcę 
z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 

4. Strony zachowają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne. 

 

§ 5. 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Kupujący zastrzega 
sobie prawo do odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia  
w następujących  przypadkach: 
a) wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy (w tym przypadku nie przysługują Sprzedawcy kary umowne 
zastrzeżone w § 4 pkt 3), 

b) ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Sprzedawcy, 
c) wydanie nakazu zajęcia majątku Sprzedawcy, 
d) nieterminowa 3-krotna realizacja dostaw, 
e) innego rodzaju nienależyte, zawinione przez Sprzedawcę, wykonanie umowy. 



 

 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez podawania przyczyny  
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 6. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia ..................... do dnia ........................ . 

 

§ 7. 

Mogące wynikać ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sądu powszechnego, właściwego miejscowo i rzeczowo dla Kupującego. 

 

§ 8. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy dotyczące 
kodeksu cywilnego. 

§ 9. 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

Przedstawiciele Sprzedawcy i Kupującego wyszczególnieni we wstępie do niniejszej umowy, 
oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie 
niniejszej umowy. 

§ 11. 

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 
dla  każdej ze stron. 

 
 
 
 
Kupujący         Sprzedawca 

 


