
!  
Załącznik nr 2 – Wzór oferty !

Załącznik do Zapytania ofertowego nr 1/2014 – „Wzrost konkurencyjności DENTAL 
UNION LABORATORY AGNIESZKA JASEK poprzez zakup specjalistycznego 

wyposażenia”, !! !! !
WARSZAWA, dn. dd.mm.2014 rok !!!

Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka) !!!!!
Dotyczy zapytania ofertowego 1/2014 !!

OFERTA  !
 W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji projektu przez Dental Union 
Laboratory Agnieszka Jasek dotyczącego realizacji zadań wchodzących w skład projektu pt. 
„Wzrost konkurencyjności DENTAL UNION LABORATORY AGNIESZKA JASEK 
poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia” niniejszym przedstawiamy naszą ofertę 
zgodną z przedstawioną przez Państwa specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego nr 1/2014 z dnia 28.04.2014. !
1. Cena !

Działanie Opis urządzenia
Nazwa 

urządzenia Producent netto VAT VAT wart. brutto
Okres 
gwarancji

A

Zakupy 
wyposażenia 
dział 
DEZYNFEKCJA

Urządzenie do 
sterylizacji
Urządzenie do 
konserwacji końcówek
Urządzenie do 
ozonoterapii
Myjnia dezynfektor



Działanie Opis urządzenia
Nazwa 
urządzenia Producent netto VAT VAT wart. brutto

Okres 
gwarancji

B

Zakupy 
wyposażenia 
dział 
ENDODONCJ
A

Mikroskop 
endodontyczny 
Skaler ultradźwiękowy
Urządzenie do 
wypełniania kanałów w 
korzeniach zębów
Urządzenie do 
mierzenia długości 
kanałów w korzeniach 
zębów
Kątnica endodontyczna

C

Zakupy 
wyposażenia 
dział 
STOMATOLO
GIA OGÓLNA

Zestaw urządzeń 
rotacyjnych

Lupy stomatologiczne

Piaskarka abrazyjna

Unit stomatologiczny

D

Zakupy 
wyposażenia 
dział 
CHIRURGIA

Laser stomatologiczny
Urządzenie do cięcia 
tkanek miękkich
Unit implantologiczny z 
mikrosilnikiem
Piezoelektryczne 
urządzenie chirurgiczne
Kaseta implantowo- 
chirurgiczna
Zestaw narzędzi 
chirurgicznych

E

Zakupy 
wyposażenia 
dział 
WYPOSAŻENI
E RTG

Radiografia cygfrowa + 
aparat do zdjęć 
wew.ustnych 
Pantomograf z 
tomografią 



!!!!!
Podsumowanie oferty cenowej !
Łączna cena PLN netto: ……………………( słownie: …….) !
Łączna wartość PLN podatku VAT: ………………….( słownie: …….) !
Łączna cena PLN brutto: …………….. ( słownie: …….) !!
2. Termin wykonania do dnia   !!
3. Okres ważności oferty do dnia …………………. !

               
 2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji   

 zamówienia, w tym koszt pośrednie, podatki i inne opłaty publicznoprawne, rabaty  i upusty  

 związane z wykonaniem zamówienia, szkolenia.  

 3. Oświadczamy, że oferowane programy specjalistyczne spełniają wszystkie wymogi   

określone w załączniku technicznym do zapytania ofertowego.  

 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz wszystkimi jego    

 załącznikami stanowiącymi jego integralną część i nie wnosimy do niego żadnych  

 zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.  

 5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.    

Działanie Opis urządzenia
Nazwa 
urządzenia Producent netto VAT VAT wart. brutto

Okres 
gwarancji!

F

Zakupy 
wyposażenia 
dział ANALIZA 
ZWARCIA

Urządzenie do 
komputerowej analizy 
zwarcia
Elektroniczny łuk 
twarzowy
Urządzenie do 
mierzenia napięcia 
mięśni
Urządzenie do 
odczytania wibracji 
stawu skroniowo-
żuchwowego



 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.    

 7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w   

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 8. Oświadczamy, że posiadamy numer NIP: …......................................   

 9. Oświadczamy, że posiadamy numer REGON: …....................................    

 10. Korespondencję należy kierować na adres: …..................................................... na adres     

e-mail: …............................................... w godzinach urzędowania tj. …........................ . 

!
                             

!!!
Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis oferenta. !!!!

Pieczęć firmowa Oferenta 


