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FORMULARZ OFERTOWY 

WRAZ Z OŚWIADCZENIEM OFERENTA I OFERTĄ SZCZEGÓŁOWĄ –  
- RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 

 

I DANE OFERENTA 

 

1. 

 

 Nazwa…………………………………………………………………………………………………………………  
 

2. 
 
 

 
Adres ……………………………………………..............................……………………………………………… 

3. 
  
Imię i nazwisko  ............................................................................................................................................ 

4. 
 
Nr prawa wykonywania zawodu……………....……....................................................................................... 
(proszę dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 

5.  
NIP…………………..………………………………………………………………………………………………… 
 (proszę dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 

6. 
 
REGON ........................................................................................................................................................ 
(proszę dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 

7. 
Posiadana specjalizacja z określeniem stopnia 
   (proszę dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 
 

 

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

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

8. 
 Nr wpisu do rejestru praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
    (proszę dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 

9. 
wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

( proszę dołączyć wydruk dokumentu) 

 

II OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

1.  zapoznałam/em się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert i materiałami konkursowymi i przyjmuję je bez 
zastrzeżeń, 

2. zapoznałam/em się projektem umowy – zobowiązuje się do jej podpisania na zaoferowanych warunkach, 
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3. zobowiązuję się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie w/w świadczeń 
zdrowotnych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 
2019 r. poz. 866) i przedstawienia jej najpóźniej do dnia podpisania umowy pod rygorem niepodpisania umowy, 

4. posiadam aktualne orzeczenie o stanie zdrowia od lekarza profilaktyka i zobowiązuję się do przedłożenia kopii 
orzeczenia o stanie zdrowia przed podpisaniem umowy. 

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska oraz danych dotyczących 
uprawnień do wykonywania zawodu i danych teleadresowych dla celów postępowania konkursowego i realizacji 
ewentualnie zawartej w jego wyniku umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz 
zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu o konkursie. 

6. zobowiązuję się do odbycia przed rozpoczęciem realizacji umowy szkolenia wstępnego z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy organizowanego przez Udzielającego zamówienia w terminie ustalonym przez 
Udzielającego zamówienia, koszt szkolenia ponosi udzielający zamówienia, a Przyjmującemu zamówienie nie 
przysługuje żadne wynagrodzenie za czas szkolenia. 

 

……………………………………………………. 

(podpis oferenta) 

 

III OFERTA SZCZEGÓŁOWA 

L.P. Rodzaj świadczenia Proponowana cena  

1. udzielanie świadczeń  
z zakresu radiologii i 
diagnostyki obrazowej 

 od dnia …………………………  

do dnia …………………………. 

 
1) ……… zł brutto za 1 godzinę wykonywania nadzoru nad badaniami 
wykonywanymi w pracowniach, konsultacje badań opisanych przez lekarzy 
rezydentów, konsultacje badań zgłaszanych na bieżąco przez lekarzy ortopedów, 
przygotowanie i prowadzenie kominków radiologicznych (kwota maksymalna którą 
jest w stanie przeznaczyć Udzielający Zamówienia: 55 zł brutto) 
 
2) ……….. zł brutto za opis 1 badania TK, 
(kwota maksymalna którą jest w stanie przeznaczyć Udzielający Zamówienia: 100 zł 
brutto) 
 
3) ……… zł brutto za wykonanie 1 badania angiografii aorty brzusznej i 
kończyn dolnych, 
(kwota maksymalna którą jest w stanie przeznaczyć Udzielający Zamówienia: 125zł 
brutto) 
 
4) ……… zł brutto za opis 1 badania MR 
(kwota maksymalna którą jest w stanie przeznaczyć Udzielający Zamówienia: 145 zł 
brutto) 
 
5) ……. zł brutto za opis 1 badania USG, 
(kwota maksymalna którą jest w stanie przeznaczyć Udzielający Zamówienia: 90 zł 
brutto) 
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6) …….. zł brutto za opis 1 badania RTG, 
(kwota maksymalna którą jest w stanie przeznaczyć Udzielający Zamówienia: 25zł 
brutto) 
 
7) …….. zł brutto za wykonanie 1 zabiegu (wykonanie interwencji – 
podawanie leków, blokady nerwów obwodowych, ewakuacje zbiorników płynu 
wykonywane pod kontrolą USG lub skopii RTG) 
 
(kwota maksymalna którą jest w stanie przeznaczyć Udzielający Zamówienia: 125 zł 
brutto) 
 
8) za wykonanie badania artrograficznego - artrografia MR – ……… zł brutto  
(kwota maksymalna którą jest w stanie przeznaczyć Udzielający Zamówienia: 275 zł 
brutto) 
 
9) za wykonanie badania artrograficznego - artrografia TK – ……… zł brutto  
(kwota maksymalna którą jest w stanie przeznaczyć Udzielający Zamówienia: 220 zł 
brutto) 
 
10) za przyjazd do siedziby udzielającego zamówienia poza harmonogramem - 
…….. zł. brutto              (kwota maksymalna którą jest w stanie przeznaczyć 
Udzielający Zamówienia: 260zł. brutto) 
 
11) za każdą rozpoczętą i zakończoną godzinę pełnienia dyżuru, w przypadku 
zlecenia opisu za czas poświęcony na dokonanie opisu ww. kwota nie należy się - 
…… zł. brutto; 
(kwota maksymalna którą jest w stanie przeznaczyć Udzielający Zamówienia: 40zł. 
brutto) 
 
 
 

 

 

 

……………………………………. 

(podpis oferenta) 


