
Formularz ofertowy 

dotyczący umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 

w ramach badań diagnostycznych – Rezonansu magnetycznego. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert na udzielenie 

zamówienia na świadczenia zdrowotne, które ukazało się 

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

oraz z warunkami konkursu ofert i je akceptuję. 

W przypadku uznania mojej oferty jako najkorzystniejszej  zobowiązuję się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do warunków 

konkursu. 

 

Dane o oferencie 

 1)........................................................................................................................................

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

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

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

(Nazwa i siedziba podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej 
lub imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby fizycznej, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń 
zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej) 

 

 2)........................................................................................................................... .............

....................................................................................................................................................... 
(numer wpisu  do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu) 
 

                3)  Nr REGON  ………………………, Nr telefonu ………………………………… 

 

1. Oświadczam, że pomieszczenia lokalu i urządzenia przy pomocy, których będą udzielane 

świadczenia zdrowotne odpowiadają obowiązującym przepisom prawa. 

2. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty lub kserokopie są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym i prawnym. 

3. Oświadczam, że dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem 

ekonomicznym i technicznym oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Wykaz aparatury i sprzętu medycznego oraz środków łączności niezbędnych do 

wykonania zamówienia zawiera załącznik nr 1 do oferty. 

5. Wykaz osób, które wyraziły zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach 

działalności oferenta wraz z oznaczeniem kwalifikacji i ich podpisami zawiera załącznik 

nr 2 do oferty. 

6. Za wykonywanie świadczeń proponuję należność (cenę brutto): 

- badanie głowy bez kontrastu     ……………zł, 

- badanie głowy z kontrastem     ……………zł, 

- badanie oczodołów bez kontrastu     ……………zł, 

- badanie oczodołów z kontrastem    ……………zł, 

- badanie twarzoczaszki z kontrastem    ……………zł, 

- badanie przysadki z kontrastem    ……………zł, 

- badanie szyi bez kontrastu      ……………zł, 

- badanie szyi z kontrastem      ……………zł, 

- badanie kręgosłupa jednego odcinka bez kontrastu  ……………zł, 

- badanie kręgosłupa jednego odcinka z kontrastem  ……………zł, 

- badanie klatki piersiowej bez kontrastu    ……………zł, 



- badanie klatki   piersiowej z kontrastem    ……………zł, 

- badanie jamy brzusznej bez kontrastu     ……………zł, 

- badanie jamy brzusznej z kontrastem    ……………zł, 

- badanie miednicy małej bez kontrastu    ……………zł, 

- badanie miednicy małej z kontrastem    ……………zł, 

- badanie kości, stawów bez kontrastu    ……………zł, 

 - badanie kości, stawów z kontrastem    ……………zł, 

- badanie angio-mr       ……………zł, 

- badanie angio-mr z kontrastem     ……………zł, 

 - kopia CD       ....................zł. 

 

      Razem cena oferty brutto:     ....................zł. 

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

 

7. Oferuję zawarcie umowy od dnia 01 czerwca 2014r.  na czas udzielania określonych         

świadczeń zdrowotnych, tj. na czas posiadania przez Udzielającego zamówienia 

kontraktów z  NFZ do których realizacji w/w usługi są niezbędne, w godzinach               

od 9
00 

 do 16
00

 w dniach ......................................................................................................... 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

Data ………………………                   ................................................................... 

        Podpis i pieczęć oferenta   



Załącznik nr 1 do oferty 

 

 

 

Wykaz aparatury i sprzętu medycznego oraz środków łączności niezbędnych do 

wykonania zamówienia . 

 

1) aparatura i sprzęt medyczny : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2) środki łączności : 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Data ………………………                   ................................................................... 

        Podpis i pieczęć oferenta   
 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do oferty 

 

 

Wykaz osób, które wyraziły zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach 

działalności oferenta wraz z oznaczeniem kwalifikacji i ich podpisami 

 

Wymagane jest wykazanie co najmniej 2 osób posiadających odpowiednie kwalifikacje    

i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia. Z czego jedna z nich powinna 

posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii. 

  

 

Nazwisko i imię Posiadane kwalifikacje 

i uprawnienia 

 

Podpis 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data ………………………                   ................................................................... 

        Podpis i pieczęć oferenta   
 

 

 

 

 

 

 

 


