
 
 

 

                                                                                                                                       Załącznik Nr  1 

do Zapytania Ofertowego 

 

 

O F E R T A 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

NIP _________________________ 

 

REGON _____________________  

 

Ja/My niżej podpisani  

 

______________________________________________________________________________ 

 

działając w imieniu i na rzecz  

 

______________________________________________________________________________ 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR ………………………z dnia ……………….2018 r. składamy niniejszą 

ofertę, informując jednocześnie, iż akceptujemy w całości wszystkie zawarte w zapytaniu warunki.  

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

1.1. usługa pielęgniarska  za cenę (5100 godz. brutto ……………………….…… zł/1h): 

(słownie: _________________________________________________________________zł), 

 

1.2. koszt dojazdu pielęgniarki do pacjenta za cenę brutto…………………………………… zł/1km): 

(słownie: _________________________________________________________________ zł), 

 

1.3. usługa lekarska  za cenę (243 godz.  brutto …………………………………..zł/1h): 

(słownie: _________________________________________________________________zł), 

 

1.4. usługa  psychologa  za cenę (972 godz.  brutto ………………………………….zł/1h): 

(słownie: _________________________________________________________________zł), 

 

1.5. usługa  logopedy  za cenę (1155 godz.  brutto …………………………………….zł/1h): 

(słownie: _________________________________________________________________zł), 

 

1.6. usługa  rehabilitanta/fizjoterapeuty za cenę (1386 godz.  brutto ……………….zł/1h): 

(słownie: _________________________________________________________________zł), 

 



 
 

 

2. Oferujemy dyspozycyjność do świadczenia usług: 

2.1. w godzinach 800 - 1600                          □ 

2.2. w godzinach 800 - 2200                          □ 

2.3. soboty, niedziele i/lub dni świąteczne    □ 

 

3. Doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotowym zamówieniem: 

3.1. do 2 lat                                              □ 

3.2. powyżej 2 do 6 lat                               □ 

3.3. powyżej 6 lat                                      □ 

 

4. Załączamy do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do świadczenia usług 

wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w pkt III. ppkt 3.2. 

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami procedury o udzielenie zamówienia i nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami.  

 

6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi 

czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 z późniejszymi zmianami).  

 

7. Integralną częścią oferty są załączone w kolejności dokumenty i oświadczenia opisane w pkt. V 

ppkt 5.2.  Zapytania ofertowego.  

 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert.  

 

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

_______________________________________________________________________________ 

telefonu i Nr fax. _______________________________ adres email _____________________ 

 

10. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 
 

Miejsce i data _________________________ 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie) 


