FORMULARZ OFERTOWY
1. Nazwa i adres oferenta
........................................................................................................................................
....................................................................................................................... .................
........................................................................................................................................
2.

Data sporządzenia oferty:.......................................................................... ................

3.

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie na świadczenia zdrowotne, proponuję
cenę: …………………. zł za 1 punkt świadczenia protetyki stomatologicznej

4.

Wykaz załączników do oferty:

a) ………………………………………………………………………………………….
b) . ………………………………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………………………………….
d) ………………………………………………………………………………………….
e) ………………………………………………………………………………………….
f) ………………………………………………………………………………………….
g) ………………………………………………………………………………………….
h) ………………………………………………………………………………………….
i) ………………………………………………………………………………………….
j) …………………………………………………………………………………………..
k) …………………………………………………………………………………………..
l) …………………………………………………………………………………………..
5. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję warunek, że nie złożenie przeze mnie żądanych
przez Zamawiającego dokumentów może spowodować odrzucenie oferty.

Miejsce i data:.....................................

(podpis)__________________

----------------------------------------------(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Przystępując do konkursu
świadczenia zdrowotne

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na

Ja (imię i nazwisko)
......................................................................................................................
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa podmiotu wykonującego
działalność leczniczą)
...................................................................................................... ................
......................................................................................... .............................
......................................................................................................................
Niniejszym oświadczam, co następuje:
1. Zapewniam jakość, kompleksowość, dostępność i ciągłość udzielanych świadczeń
na warunkach określanych w umowach Udzielającego zamówienia z Narodowym
Funduszem Zdrowia w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Posiadam/Personel posiada wskazane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w
celu przyjęcia obowiązków udzielania określonych w specyfikacji świadczeń
zdrowotnych.
3. Znane mi są warunki postępowania konkursowego, przedstawione w specyfikacji
warunków przygotowania oferty i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
4. Złożoną ofertą pozostaję związany przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
5. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w przypadku przyjęcia mojej oferty.
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia na
świadczenia zdrowotne w niniejszym postępowaniu. TAK/NIE* ?

Miejsce i data:.....................................

(podpis)______________________

Informacje o oferencie

1. Dokładna nazwa i siedziba podmiotu wykonującego działalność leczniczą
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. numer wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

3. nr wpisu do KRS____________________________________________________
4. osoba upoważniona do występowania w imieniu oferenta

5. Nr rachunku bankowego ____________________________________________
6. NIP __________________________________________________________________
7. REGON______________________________________________________________
8. Adres do korespondencji_____________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Adres e-mail ________________________________________________________
10.

Kontaktowy numer telefonu _________________________________________

11.

Nr fax ___________________________________________________________

Miejsce i data:.....................................

(podpis)______________________

