
Załącznik nr 1 konkursu 
                                                                                                     Znak sprawy: A.I.4240 –8/20                                                                                                                    

………………………………… 
(Pieczęć Wykonawcy) 

 
FORMULARZ OFERTY 

         Nazwa (firma) Oferenta:  

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

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

Adres Oferenta: 

ul. ............................................................................................................................................................. 

kod ..................... miejscowość ................................................................................... 

powiat ......................................................                        województwo ................................. 

Regon ......................................................                        NIP ..........................................  

e-mail .............................@ .............. ….                         Internet: ............................................ 

Telefon: ...................................................                 Fax: ......................................... 

Numer prawa wykonywania zawodu ............................................. 

Numer rejestrowy zgodny z wpisem w rejestrze, o którym mowa w ustawie ................................... 

Składając ofertę na  świadczenia zdrowotne polegające na udzielaniu konsultacji w zakresie 
chorób wewnętrznych/kardiologii/chorób zakaźnych * zobowiązuję się do wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami: 
 
1. Proponowane zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie  .................. zł brutto 

 (słownie:  ................................................................................................... zł)  

- nie więcej jednak niż 3.500 zł brutto za miesiąc  
l.p. Kryterium SPEŁNIAM* 
1. Kwalifikacje – tytuł specjalisty chorób wewnętrznych 

 
TAK/NIE 

2. Kwalifikacje – tytuł specjalisty kardiologii TAK/NIE 
3. Kwalifikacje – tytuł specjalisty chorób zakaźnych TAK/NIE 

*właściwe zaznaczyć 

2. Personel, który będzie udzielał świadczeń, podając imię, nazwisko, nr prawa wykonywania 
zawodu, specjalizację – jeżeli dotyczy: 

L.p. Imię i nazwisko Nr wykonywania zawodu Specjalizacja  
 
1. 

   

 
2. 

   

 

3. Okres trwania umowy: 6 miesięcy. 
4. Oświadczam, że wzór umowy, stanowiący załącznik do warunków konkursu został przeze mnie 

zaakceptowany. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na 
określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 



5. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert.      

………………………………………………… 
Data i podpis osoby(osób) upoważnionej do  

reprezentowania Oferenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do konkursu 
Znak sprawy: A.I.4240 – 8/20                                                                                                                    

 
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA LUB PEŁNOMOCNIKA OFERENTA 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

konkursowym na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych                                           

 

Imię i Nazwisko / Nazwa Oferenta ubiegającego się o udzielenie zamówienia: 
 _________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  

 

Adres Oferenta:  
 _________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
 
Składając ofertę na  udzielanie świadczeń zdrowotnych , zobowiązuję się do wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami: 
 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, określone w przepisach obowiązującego prawa; 

2. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia konkursowego. 

3. Oświadczam, że wzór umowy, stanowiący załącznik do warunków konkursu został przeze mnie 
zaakceptowany. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na 
określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że spełniam wymagania określone w rozporządzeniu MZ z dnia 6 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

5. Zobowiązuję się, że w razie wybrania mojej oferty przed przystąpieniem do wykonywania 
pierwszej czynności na rzecz Zamawiającego, ubezpieczę się od odpowiedzialności cywilnej, 
zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i zobowiązuje się do 
utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.   

6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie informacji złożonych w ofercie, wymaganych do złożenia 
oferty w postępowaniu prowadzonym przez NFZ w celu uzyskania kontraktu z MOW NFZ na 
świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia bólu. 

7. Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert.       

  

 
………………………………………………… 

Data i podpis  
Oferenta  

 

 
 
 
 



Załącznik nr 4  konkursu 
                                                                                                     Znak sprawy: A.I.4240- 8/20                                                                                                                     

 
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka,  
al. Modrzewiowa 22, 30 -224 Kraków 

 
I. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

niezbędnych w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 

charakterze lekarza z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. 

II.  Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o zasadach 

przetwarzania moich danych osobowych, przysługującym mi prawie dostępu do treści 

moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (w przypadku gdy uznam iż podane przeze mnie dane osobowe nie są 

przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).  

III. Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o 

przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na 

przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

 

 

 

…………………………….     …………………………………….. 
        data                                                                                       Podpis (imię i nazwisko) Oferenta 
 




