
Załącznik nr 9 do SWKO na udzielenie 

 zamówienia na świadczenia zdrowotne  

z zakresu rehabilitacji 

 

 

 

OFERTA 

dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

na świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji 

 

I. Dane Oferenta: 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………  

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………  

NIP: ………………………………………….                 Regon: ……………………………………..  

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

e-mail: ……………………………………..    

Nazwa banku i nr rachunku bankowego Oferenta: …………………………………………………………………..  

 

II. Oświadczenia Oferenta: 

 

W związku z ogłoszeniem przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej konkursu ofert - 

przetargu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji: 

1. Oferent zobowiązuje się do udzielania świadczeń będących przedmiotem konkursu ofert – 

przetargu na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO) przez 

okres 120 miesięcy na zasadach określonych w SWKO i załącznikach.  

2. Oferent oświadcza, że zapoznał się z treścią ogłoszenia oraz postanowieniami określonymi w SWKO 

i załącznikach oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag.  

3. Oferent oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, w 

szczególności, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym pomieszczeń, nabywanych 

sprzętów i aparatury medycznej i nie wnosi do tego stanu żadnych zastrzeżeń oraz zrzeka się 

ewentualnych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób ze stanem tych pomieszczeń, sprzętów i 

aparatury medycznej; 

4. Składając niniejszą ofertę Oferent zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w pełnym 

zakresie opisanym w SWKO. 

5. Oferent oświadcza, że zawarte w załącznikach nr 3, nr 4, nr 7 i nr 8  do SWKO projekty umów i 

projekt porozumienia zostały przez Oferenta zaakceptowane i zobowiązuje się w przypadku 

wyboru niniejszej oferty do zawarcia umów i porozumienia na warunkach określonych w SWKO, a 

w tym także we wzorach. 

 

III. Oferta 

 

Oferujemy udzielanie świadczeń zdrowotnych opisanych w SWKO na następujących warunkach: 

1. Wynagrodzenie za świadczenia objęte zamówieniem będzie wynosiło przez cały okres realizacji 

umowy: 

 



a) …..% środków zapłaconych przez NFZ za dany okres rozliczeniowy – za świadczenia 

udzielone do wartości kontraktu zawartego przez Udzielającego zamówienia z NFZ w 

zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności; 

b) …..% środków zapłaconych przez NFZ za dany okres rozliczeniowy – za świadczenia 

udzielone powyżej wartości kontraktu zawartego przez Udzielającego zamówienia z NFZ w 

zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej; 

c) …..%  środków zapłaconych przez NFZ za dany okres rozliczeniowy – za świadczenia 

udzielone powyżej wartości kontraktu w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o 

znacznym stopniu niepełnosprawności. 

2. Oferujemy stawkę czynszu za najem 1 m2 pomieszczeń Udzielającego zamówienia z 

przeznaczeniem na udzielanie świadczeń objętych zamówieniem na warunkach określonych w 

SWKO i projekcie umowy najmu w wysokości: 

netto ……………. zł (słownie: ………………………………………………………….. zł) 

plus należny podatek VAT ………..% tj. ……………………..zł,  

brutto …………..zł (słownie: ……………………………………………………………. zł) 

 

3. Oferujemy cenę za cały sprzęt i wyposażenie dotychczasowego Zakładu Fizjoterapii i Rehabilitacji 

Udzielającego zamówienia określony w szczegółowych warunkach konkursu ofert i projekcie 

umowy w łącznej wysokości brutto: 

netto ……………. zł (słownie: ………………………………………………………….. zł) 

plus należny podatek VAT ………..% tj. ……………………..zł,  

brutto …………..zł (słownie: ……………………………………………………………. zł) 

 

4. Zobowiązujemy się zapłacić cenę o której mowa powyżej w pkt 3. w 12 równych miesięcznych 

ratach na zasadach określonych w umowie. 

 

5. Wraz z nabyciem sprzętu i wyposażenia Zakładu Fizjoterapii i Rehabilitacji zobowiązujemy się 

przejąć pracowników na warunkach określonych we wzorze porozumienia stanowiącym załącznik 

nr 8 do SWKO. 

 

6. W załączeniu do niniejszej oferty składamy następujące dokumenty: 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

                                                                            

……………………………………………………… 
Data i podpis osoby uprawnionej/osób  

uprawnionych do reprezentowania Oferenta 


