
        
        Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Nr  
24/2014  

Kierownika Samodzielnego Publicznego Miejskiego 

         Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni z dnia 15.12.2014 r. 

 

…………………, dnia …………… 

 

OFERTA 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie wykonywania badań USG/ECHOKARDIOGRAFII
*
 w Przychodni SPMZOZ w Bochni 

 

Udzielający Zamówienia: 

Samodzielny Publiczny Miejski Zakładów Opieki Zdrowotnej 

ul. Floris 22  

32-700 Bochnia 

 

Dane oferenta: 

 

1. Nazwa firmy (lub imię i nazwisko) 

 

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

2. Adres 

 

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

 

3. Nr telefonu………………………………………………………………..……….……. 

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Przedmiot oferty 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią ogłoszenia i Szczegółowymi   Warunkami Konkursu 

Ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. 

2. Oświadczam, że akceptuję warunki określone w SWKO i zobowiązuję się do zawarcia umowy w 

przypadku wyboru mojej oferty.  

3. Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonywania 

zawodu, zgodnie z rodzajem udzielanych świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu i 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone w Ustawie o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 217)  

oraz zgodne z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-15-kwietnia-2011-r-o-dzialalnosci-leczniczej/?on=15.12.2014


5. Oświadczam, że oferowane świadczenia będą wykonywanie na poziomie zgodnym  

z przyjętymi standardami, z zachowaniem przepisów sanitarnych, ppoż i BHP. 

6. Oświadczam, że zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych  

w wymiarze:  

nie mniejszym niż  ………godzin miesięcznie 

nie większym niż ……….. godzin miesięcznie. 

7. Termin ważności oferty wynosi 30 dni od daty składania ofert. 

 

Wartość oferty 

 
a)  wykonywanie  badań USG ……..………zł brutto (słownie………………………….);

*
 

b) wykonywania badań ECHOKARDIOGRAFII  ……..………zł brutto (słownie………………………….);
* 

 

Załączniki do oferty* 

1) Zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich zgodnie  

z Ustawą o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 217) w przypadku udzielania świadczeń wyłącznie 

w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

(w SPMZOZ)   lub kserokopię wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich; 

2) Kserokopie dokumentów   uprawniające do  udzielania  świadczeń zdrowotnych zgodnych z 

przedmiotem zamówienia (potwierdzone za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem): 

a) dyplom ukończenia uczelni; 

b) prawo wykonywania zawodu lekarza; 

c) posiadane specjalizacje (I lub II stopień specjalizacji lub jej  odpowiednik  

w nowym systemie specjalizacji) w zakresie objętym zawarta umową; 

d) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, a przydatne przy udzielaniu świadczeń 

(m.in. certyfikat do samodzielnego wykonywania badań usg/ echokardiografii ); 

e) kserokopie decyzji o nadaniu numeru NIP i/lub REGON 

f) kserokopię polisy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych, również w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu przeniesienia 

chorób zakaźnych, w tym zarażenia wirusem HIV i WZW na okres ich udzielania, objęte umową 

ubezpieczenia.  

g) zaświadczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku lekarza; 

h) oświadczenie o dostarczeniu kserokopii wpisu do rejestru praktyk lekarskich, zgodnie z Ustawą o 

działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 217). 

*niepotrzebne skreślić 
                                                            …………………………………….….. 

                          data i  czytelny podpis oferenta 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-15-kwietnia-2011-r-o-dzialalnosci-leczniczej/?on=15.12.2014
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-15-kwietnia-2011-r-o-dzialalnosci-leczniczej/?on=15.12.2014

