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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 4/2019 

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

pieczęć Wykonawcy 

 

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

Siedziba Wykonawcy (adres): …………………………………………………..………………………………………………….. 

REGON Wykonawcy: ………...........…………………………………………………………………….…………………………… 

NIP Wykonawcy: …………………..........………………………………………………………….…………….………………...... 

Numer Ewidencyjny / Rejestrowy: ……………………...…………………………………………………………………….... 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 

imię i nazwisko: ……………………..………………………….……… stanowisko: …………………..……….……….. 

nr telefonu oraz faksu ……………………….………………………… adres mailowy ………….…………………… 

FORMULARZ OFERTOWY 

Składam niniejszą ofertę na zapytanie ofertowe nr 4/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. obejmujące: 
świadczenie usługi przeprowadzenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla uczniów 
biorących udział w stażach zawodowych w ramach projektu pn. „Licealista na rynku pracy- 
zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz wydawanie orzeczeń 
lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych 
do pracy na określonym stanowisku pracy”, zobowiązując się wykonać i świadczyć usługi, zgodnie z 
zapytaniem ofertowym za cenę oferty: 

Lp. Wyszczególnienie 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Przewidywana 
ilość badań  
w okresie 

ujętych 
umową 

Stawka 
VAT (%) 

Cena brutto  

(kolumna 3 x 4 
powiększona o 

kwotę podatku wg 
stawki VAT 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Badanie przez lekarza uprawnionego wstępne,  
łącznie z wydaniem orzeczenia dla uczniów, 
którzy będą realizować  staże zawodowe na 
stanowiska administracyjno-biurowe  z pracą z 

 170 
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komputerem od 4 h do 7/8 h dziennie 

 
Łączna wartość brutto: 

 

  

Dokładny adres wykonywania badań lekarskich: ..................................................................................... 

Oświadczamy, że: 

1. cena przedstawionej oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

2. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę zastrzeżeń; 

3. w przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do wykonania 
zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym nr 4/2019; 

4. zamówienie będzie realizowane z zachowaniem terminu określonego w zapytaniu ofertowym; 

5. będziemy wykonywać zamówienie we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), w 
godzinach ……………………………………………………………………………...oraz że wystawimy fakturę VAT 
obejmującą rzeczywistą zrealizowaną liczbę badań; 

6. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia; 

7. dysponujemy potencjałem technicznych gwarantującym pełen zakres usług medycznych 
będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 
marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595) do 
wykonania zamówienia; 

8. wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego akceptuję w całości i bez 
zastrzeżeń; zobowiązuję się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na 
zaproponowanych warunkach w określonym przez Zamawiającego terminie; 

9. znajdujemy  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

10. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni; 

11. nie mamy powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym; 

12. zobowiązujemy się do podpisania odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych uczestników projektu, zgodnej z przepisami UE oraz wytycznymi dotyczącymi 
realizacji ww. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (załącznik nr 3); 

13. nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 
i art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. Treść wskazanych przepisów jest nam  znana; 

14. wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych  danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
wyboru oferty i ogłoszenia wyników zgodnie z przepisami  prawa powszechnie obowiązującego, 
w tym w szczególności Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
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95/46/we) z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych. 

15. oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu*. 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

Do oferty załączono: 

1. Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeśli upoważnienie do podpisania niniejszej 
oferty nie wynika z odpisu właściwego rejestru. 

2. Scan wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 
 
Informacja dla wykonawcy:  
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ……………………                                              ..................………………………………………………………… 

            (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 
 

 


