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OFERTA 

Dla Skopia sp. z o.o.  

do zapytania ofertowego nr 1/S/2019 

dotyczącego przeprowadzenia kampanii uświadamiająco – informacyjnej wśród lekarzy 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach projektu „Umów się na kolonoskopię – 20 minut, 
które ratuje życie” nr projektu: RPMP.08.06.02-12-0260/18  
 

 

 

I. NAZWA I ADRES OFERENTA: 

Nazwa:  
 

 

Adres:  
 

 

Nr tel: 
 

 

NIP lub 

PESEL: 

 

 

REGON (jeśli 

dotyczy): 

 

 

Nr KRS (jeśli 

dotyczy) 

 

 

Adres e-mail: 
 

 

 

 

II. WARTOŚCI OFERTY 

Wartość proponowanej przez Oferenta ceny 

brutto dla części 1) oferty (w PLN), w tym cena 

jednostkowa za przeprowadzenie rozmowy z 1 

lekarzem (liczba rozmów X cena jednostkowa = 

wartość oferty)   

  

Wartość proponowanej przez Oferenta ceny 

brutto dla części 2) oferty (w PLN), w tym cena 

jednostkowa za przeprowadzenie rozmowy z 1 

lekarzem (liczba rozmów X cena jednostkowa = 

wartość oferty)   

  

Wartość proponowanej przez Oferenta ceny 

brutto dla części 3) oferty (w PLN), w tym cena 

jednostkowa za przeprowadzenie rozmowy z 1 
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lekarzem (liczba rozmów X cena jednostkowa = 

wartość oferty)   

Wartość proponowanej przez Oferenta ceny 

brutto dla części 4) oferty (w PLN), w tym cena 

jednostkowa za przeprowadzenie rozmowy z 1 

lekarzem (liczba rozmów X cena jednostkowa = 

wartość oferty)   

 

Wartość proponowanej przez Oferenta ceny 

brutto dla części 5) oferty (w PLN), w tym cena 

jednostkowa za przeprowadzenie rozmowy z 1 

lekarzem (liczba rozmów X cena jednostkowa = 

wartość oferty)   

 

Wartość proponowanej przez Oferenta ceny 

brutto dla części 6) oferty (w PLN), w tym cena 

jednostkowa za przeprowadzenie rozmowy z 1 

lekarzem (liczba rozmów X cena jednostkowa = 

wartość oferty)   

 

Wartość sumaryczna całej oferty brutto (w 

PLN) 

 

 

 

 

III.  DATA PRZYGOTOWANIA  

 

Data przygotowania oferty: 

 

IV. DANE OSOBY DO KONTAKTU 

 

Imię i nazwisko: 

Numer telefonu: 

Adres e-mail: 

 

V. OŚWIADCZENIA 

• Oświadczam, że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu oferty 

określone w polu PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

• Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym nr 1/S/2019, nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń i przyjmuję warunki w nim zawarte oraz zdobyłem konieczne 

informacje do przygotowania oferty. 

• Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji 

przedmiotu oferty. Oświadczam, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi 

do wykonania przedmiotu oferty. 

• Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą o przetwarzania danych osobowych 

stanowiacą załącznik do zapytania ofertowego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych zawartych w ofercie zgodnie z informacjami zawartymi w klauzili dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych stanowiacej załącznik  do zapytania ofertowego. 

• Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiazuję 
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się zawrzeć umowę na wykonanie przedmiotu oferty w miejscu i terminie wskazanych 

przez Zamawiającego. 

• Oświadczam, że gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z 

wymogami zawartymi  zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikami. 

• Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty 

opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień przygotowania oferty. 

 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 

1. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)  - w przypadku podpisywania oferty przez 

pełnomocnika nie wykazanego w dokumentach rejestrowych podmiotu 

 

VII. PODPISY OFERENTA LUB OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH                                                       

DO REPREZENTOWANIA OFERENTA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI     

W JEGO IMIENIU 

 

 

 

 

………………………… 

 

 

 

………….………………………………………………………… 

Miejscowość i data Czytelny podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Oferenta 

(pożądany podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 


