
Załącznik nr 1   
.......................................... 
    pieczęć wykonawcy 

                             
FORMULARZ  OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy:................................................................................. 

Adres: ................................................................................................. 

tel./fax: …………………………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………………………     

      Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

       w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9 
                                                                   

Nawiązując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki 
obrazowej /RTG/ obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej dla SPZPOZ                  
w Busku-Zdroju: 
 
1. Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, którego rodzaj jest zgodny                

z przedmiotem zamówienia zawartym w arkuszu asortymentowo cenowym                  
w cenie: 

 
- cena netto  …………..….....… zł         
                                                                                         
  (słownie:….......................………..........................................................................)       
 
- cena brutto .............................. zł  
 
  (słownie:.................................................................................................................)   
 
 - w tym VAT ............................ zł  
 
  (słownie:.................................................................................................................) 

 
2. Dysponujemy dodatkowymi (tj. powyżej dwóch) punktami pobrań materiału 

biologicznego zlokalizowanymi na terenie miasta Busko-Zdrój, w ilości 
……………………………………………….……………… pod adresem:  

• ……………………………………………………………………………… 
• ……………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………. 



 
3. Zobowiązujemy się do wykonania usługi w zakresie przedmiotu zamówienia na 

własny koszt, sukcesywnie przez okres 13 miesięcy - od dnia 01 czerwca 2016r.                     
do 30 czerwca 2017r. - na podstawie ilości określonych przez Zamawiającego. 
 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, w tym z wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego                      
i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. 
Przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia 
umowy oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane. 

 
5. Oświadczamy, że świadczenia objęte ofertą w zakresie diagnostyki obrazowej 

RTG będą udzielane w pomieszczeniach, które odpowiadają określonym w 
przepisach prawa wymaganiom fachowym i sanitarnym. 

 
6. Oświadczamy, że pomieszczenia diagnostyki obrazowej RTG i laboratoryjnej są 

wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, 
atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu 
medycznego do użytku oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych 
przeglądów wykonywanych przez uprawnione osoby.   

 
7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …..…..... stronach kolejno 

ponumerowanych od nr ……..... do nr …….…... 
 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

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

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

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

                                                                        ………………………………………. 
       /podpis osoby uprawnionej do reprezentacji/ 

 
 

 
 
 


