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Załącznik Nr 1 do SWKO 

 

Opole, dnia………………………… 2019 r. 

 

O F E R T A 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

 
pełnienia specjalistycznych psychiatrycznych dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć i Oddziałach 

Psychiatrycznych, praca w Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych i Poradni Zdrowia Psychicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu 

 

 

DANE OFERENTA 

 

1. Pełna nazwa firmy (lub imię i nazwisko): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

2. Adres z kodem: 

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

3. tel.: ……………………………………………………….. fax: …………………………………………………………………. 

4. NIP: ………………………………………………………. REGON: …………………………………………………………… 

5. Zarejestrowany pod numerem ………………….. w ewidencji działalności gospodarczej przez 

…………………………………. oraz pod numerem ……………………. w rejestrze ……………………..……… 

 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Oferuję wykonywanie świadczeń zdrowotnych na okres 36 miesięcy w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi w Opolu w zakresie: pełnienia 
specjalistycznych psychiatrycznych dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć i Oddziałach 
Psychiatrycznych, praca w Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych i Poradni Zdrowia Psychicznego 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w SWKO. 

2. Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu, zgodnie  
z obowiązującymi w Polsce przepisami. 

3. Oświadczam, że oferowane świadczenia będą wykonywane na poziomie zgodnym             
z przyjętymi standardami, wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, z zachowaniem 
przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych oraz BHP. 
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WARTOŚĆ OFERTY 

 

Lp. ŚWIADCZENIA J.M. ILOŚĆ CENA (zł) 
WARTOŚĆ 

(zł) 

1 1 godzina dyżuru medycznego godz. 5.616   

2 1 godzina pracy w oddziale godz. 4.720   

RAZEM  

 

 

 

ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

1. Oświadczam, że akceptuję istotne dla Zamawiającego postanowienia, zawarte                  
w ogólnych warunkach umowy i zobowiązuję się do jej zawarcia na warunkach 
określonych w niniejszym projekcie w przypadku wyboru mojej oferty. 

2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy oraz dostarczenia kopii polisy 
Zamawiającemu, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy na świadczenia 
zdrowotne. 

 

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW  

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego oraz ogólnymi 
warunkami umowy i nie zgłaszam zastrzeżeń. 

2. Termin ważności oferty wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 

 
 

 

 

                                                           
 ……………………………………………………………. 

                                                                                                            (podpis i pieczęć Oferenta) 
 


