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                                      Załącznik nr 1 do SWKO nr postępowania  1/S-SZUM/2018 

 

 

 ……………................... dnia ........................... 

                                        

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania konsultacyjnych 

badań immunohematologicznych dotyczących serologii transfuzjologicznej dla 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku 

 

I. DANE DOTYCZĄCE OFERENTA 

 

Pełna nazwa Oferenta: …………………................................................................................................  

Adres siedziby: ..............................................................................................................................  

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

Tel.................................................................Fax........................................................................... 

Osoby upoważnione do reprezentacji: ............................................................................................. 

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

 

II. PRZEDMIOT OFERTY 

 

Oferta dotyczy wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania konsultacyjnych badań 

immunohematologicznych dotyczących serologii transfuzjologicznej dla Uniwersyteckiego Centrum 

Klinicznego w Gdańsku, w zakresie i cenie określonej w załączniku nr 2 (formularz ofertowo-cenowy) 

do SWKO. 

 
III. CENA OFERTY 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę wynoszącą:  

 

Wartość netto za 24 m-ce: …………………………. zł. 

(słownie: ……………………………………………………….……………………………………………………………. złotych) 
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Szczegółowy wykaz cen jednostkowych został złożony na formularzu cenowym zgodnym                            

z załącznikiem nr 2 do SWKO. 

W zależności od oferowanej wartości badań będących przedmiotem konkursu, oferta uzyska 

do 50 pkt końcowej oceny oferty.  

 

IV. ODLEGŁOŚĆ OD SIEDZIBY UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE 

Odległość od siedziby Oferenta (miejsca wykonania przedmiotu postępowania konkursowego) do 

siedziby Udzielającego zamówienia wynosi ……. km.  

 

W zależności od tego jaka jest odległość od siedziby Oferenta (miejsca wykonania przedmiotu 

postępowania konkursowego) do siedziby Udzielającego zamówienia, oferta uzyska od 0 do 40 pkt 

końcowej oceny oferty.  

 
V. DOBÓR KRWI RÓWNOCZASOWY Z WYKONANIEM BADAŃ 

Oferent deklaruje wykonanie doboru krwi równocześnie  z wykonaniem badań: ……  (TAK/NIE). 

W zależności od tego Oferent deklaruje wykonanie doboru krwi równocześnie  z wykonaniem 

badań, oferta uzyska od 0 do 10 pkt końcowej oceny oferty.  

 
VI. CZAS WYKONANIA BADAŃ 

Oferent deklaruje czas wykonania badania obejmujący czas od otrzymania materiału biologicznego do 

wysłania wyniku w postaci elektronicznej lub papierowej, w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta, na 

następującą ilość godzin: …………. 

  

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI  

 

Za zrealizowane zadania w ramach przedmiotu konkursu Udzielający zmówienie dokona płatności 

w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem na skazane przez Oferenta konto 

bankowe. 

  

VIII. OŚWIADCZENIE 

 
Składający ofertę oświadcza, że: 

1. Zapoznał się i akceptuje treść ogłoszenia i warunki konkursu ofert. 

2. Uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert. 

3. Akceptuje warunki umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWKO. 

                                                                                                      

 

 

 

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

                                                                                      /PODPIS SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ/ 


