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Załącznik nr 1

OFERTA

na wykonanie badań profilaktycznych dla 18 uczestników projektu systemowego 
„Czas na aktywność w Zakliczynie”

Przedmiotem  zamówienia  są  usługi  zdrowotne  polegające  na  przeprowadzeniu  badań 
laboratoryjnych  i  konsultacji  specjalistycznych  na  potrzeby  badań  profilaktycznych 
zgodnie ze szczegółowym opisem przedstawionym w poniższej tabeli. 

WYKAZ BADAŃ

LP Rodzaj świadczonych usług 
medycznych

Cena jednostkowa 
netto

Cena jednostkowa 
brutto

I. BADANIA LABORATORYJNE
1. Morfologia z rozmazem
2. OB
3. Badanie ogólne moczu

II. KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
6. Badanie do celów sanitarno – epidem.

III. INNE BADANIA
7. Lekarz Medycyny Pracy

Oferta obejmuje 16 kobiet i 2 mężczyzn.

Łączna cena świadczeń dla jednej osoby: …......................................

Łączny koszt świadczeń:

18 osób x koszt świadczeń dla 1 osoby =

Ogółem kwota oferty:  ….................................................................



OŚWIADCZENIA:

I. Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1 – 3 oraz nie 

podlegam wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. Uważam się  za  związanego  niniejszą  ofertą  przez  okres  10  dni  od  upłynięcia  terminu 

składania ofert.

III. Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenia  zamówienia  publicznego  prowadzonego

w  trybie  zapytania  ofertowego  o  wartości  poniżej  14  000  EUR  na  „wykonanie  badań 

profilaktycznych dla 18 uczestników projektu systemowego Czas na aktywność w Zakliczynie” 

 oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia

3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi

do wykonania zamówienia 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

IV. Akceptuję  warunki  płatności:  przelew,  płatność  do  14  dni  od  daty wystawienia  faktury,

na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

              Składający ofertę, lub osoba upoważniona:

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