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Załącznik nr 1 do Konkursu Ofert  nr DL/UE/4/IV/2017 z dnia 27.12.2017r. 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na Konkurs Ofert Brzeskiego Centrum Medycznego nr DL/UE/4/IV/2017 dnia 27.12.2017r. 

składamy poniższą ofertę: 

Dane Oferenta 

Nazwa  

Adres  

Dane Osoby Kontaktowej 

Imię i Nazwisko  

Adres e- mail  

Telefon  

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty  

Data ważności oferty   

Przedmiot zamówienia: 

„Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie Brzeskim  

i Namysłowskim” – badania kolonoskopii wraz ze znieczuleniem na rzecz mieszkańców 

Powiatu Brzeskiego” 

Wypełnia 

WYKONAWCA 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty: 

Za wykonanie badania kolonoskopii 

Jednostkowa cena brutto w przeliczeniu na 1 badanie kolonoskopowe w PLN  

Maksymalna liczba zadeklarowanych do przeprowadzenia usług stanowiących przedmiot 

zamówienia 
 

Za wykonanie znieczulenia u pacjenta, u którego wykonywane jest badanie kolonoskopowe 

Jednostkowa cena brutto w przeliczeniu na znieczulenie 1 pacjenta w PLN  

Maksymalna liczba zadeklarowanych do przeprowadzenia usług stanowiących przedmiot 

zamówienia 
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Za wykonanie badania histopatologicznego wycinku pobranego od pacjenta, u którego wykonywane 

było badanie kolonoskopowe 

Jednostkowa cena brutto w przeliczeniu na badanie wycinku 1 pacjenta w PLN  

Maksymalna liczba zadeklarowanych do przeprowadzenia usług stanowiących przedmiot 

zamówienia 
 

UWAGA!!! 

A. Cena oferty jest cenną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

B. Cena obejmować musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tzn. podana w ofercie kwota brutto obejmuje 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,  

C. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. 

D. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na ilość pacjentów mniejszą niż wykazana w pkt IV ust. 

4, zakładając podpisanie kolejnych Umów z tymi Oferentami, którzy otrzymają największą liczbę punktów, przy czym 

ostatnia Umowa może być zawarta na ilość nie przekraczającą łącznie z wcześniejszymi Umowami ilości pacjentek z pkt IV 

ust. 4. 

W związku z powyższym Oferenci zobowiązani są do podania wartości deklarowanej ilości pacjentów u których ma zostać 

wykonane badanie przesiewowe, w stosunku do których zrealizują usługę zgodnie z pkt 4 Konkursu Ofert. 

 

Obowiązkowe załączniki do Formularza oferty: 

a) Wydruk wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej. (W przypadku posiadania aktualnego wpisu do rejestru sądowego należy 

załączyć kopię dokumentu podpisanego przez Oferenta za zgodność z oryginałem).  

b) REGON (kopia) 

c) Polisa OC (kopia) 

d) Dyplom uczelni medycznej (kopia) 

e) Prawo wykonywania zawodu lekarza (kopia) 

f) Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (kopia) 

g) Dyplom specjalizacji lekarskiej (kopia) 

h) Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii (kopia) 

i) Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie 

j) Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

k) Załącznik nr 2 do Konkursu Ofert 

l) Załącznik nr 3 do Konkursu Ofert 

 

Na żądanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty żądania, należy dostarczyć do wglądu oryginały  

ww. dokumentów 

 

Oświadczenie oferenta: 

Oświadczam/y, że: 

1) Zapoznałem/am się z Konkursem Ofert i potwierdzam, że oferta zawiera wszystkie elementy określone w 

Konkursie. 



 
 

 Załącznik nr 1 do Konkursu Ofert DL/UE/4/IV/2017 z dnia 27.12.2017r. str. 3 

 

2) Zapoznałem/Zapoznałam/Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu i warunków zamówienia, 

przedstawionymi w Konkursie Ofert i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje 

niezbędne do przedłożenia Oferty uwzględniającej właściwe wykonanie zamówienia; 

3) Jestem/Jesteśmy związani niniejszą Ofertą do końca terminu jej ważności, określonego w Ofercie, 

odpowiadającego warunkom Zamawiającego określonym w Konkursie Ofert; 

4) Zobowiązuję się/Zobowiązujemy się – w przypadku wybrania mojej/naszej Oferty – do zawarcia umowy 

z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na warunkach zgodnych ze 

złożoną Ofertą. 

5) Akceptuję/Akceptujemy bezwarunkowo termin i warunki realizacji zamówienia określone w Konkursie 

Ofert, do którego przedkładam/przedkładamy Ofertę, 

6) Jestem/Jesteśmy osobą fizyczną / podmiotem gospodarczym / podmiotem leczniczym* (*niepotrzebne 

skreślić): 

 deklaruję dostępność poniedziałek-piątek 8.00 – 20.00, sobota 8.00 – 14.00 i liczbę godzin 

wykonywania usług badań USG genetycznych płodu w ilości minimum 5 godzin/tydz., 

 posiadającym uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zobowiązuję się wykonać usługę z zawodową 

starannością i zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

 dysponującym odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym oraz znajdującym się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia, 

 dysponującym aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 25 ustawy 

o działalności leczniczej 

 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych 

oświadczeń. 

2. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, 

postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego. 

3. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi należnościami 

publicznoprawnymi. 
 

 

Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do 

złożenia oferty 

 

Stanowisko służbowe 
 

 

Pieczęć firmowa, 

data i podpis 

 

 

 


