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sygnatura: PU-63/2017             
                       Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 
 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ul. Gagarina 11 
87-100 Toruń 

 
O F E R T A 

 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

adres siedziby Wykonawcy:  

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

forma prawna Wykonawcy: …………………………………………………………..…………….……………… 

numer telefonu:  .........…………................…………………………………………………………….………. 

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

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

adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie kierować korespondencję:  

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

Nawiązując do Ogłoszenia w sprawie udzielenia zamówienia na: Wykonanie na rzecz Zamawiającego zadań służby 
medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1184 ze zm.), w tym w szczególności badań: 
a) profilaktycznych wstępnych, kontrolnych i okresowych,  
b) specjalistycznych i ambulatoryjnych w ramach badań profilaktycznych, 
c) celowanych w razie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika zatrudnionego u Zleceniodawcy, 
d) lekarskich mających na celu orzeczenie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, w sytuacji zgłoszenia 

przez pracownika Zleceniodawcy potrzeby takiego badania poza terminami wynikającymi z częstotliwości badań 
okresowych, 

e) lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych, 
f) związanych z wydaniem orzeczeń o urlopach zdrowotnych nauczycieli akademickich, 

 
1. Oferujemy realizację zamówienia za łączną cenę: 

 

wartość 
netto oferty  ………………………………………………………………………………………………………..……. zł 

słownie …………………………………………………………..……………………………..…….………. złotych 

wartość 
brutto oferty  ……………………………………………………………………………………………..………………. zł 

słownie …………………………………………………………..…………………………………………. złotych 
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zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 

Rodzaj świadczenia 

Przewidywana 
maksymalna 

liczba 
świadczeń w 

2018 r. 

Jednostkowa 
cena  
netto  
PLN 

Wartość  
PLN 

 
/kol. B x kol. C/ 

A B C D 

Badanie profilaktyczne okresowe 800   

Badanie profilaktyczne kontrolne 70   

Badanie profilaktyczne wstępne 100   

Badanie laryngologiczne w ramach  medycyny pracy 500   

Badanie neurologiczne w ramach  medycyny pracy 110   

Badanie okulistyczne w ramach  medycyny pracy zakończone  
wydaniem zaświadczenia  dotyczącego używania szkieł  
korekcyjnych w pracy przy  monitorze ekranowym   

750   

Badanie profilaktyczne dla celów  sanitarno - 
epidemiologicznych 

4   

Badanie lekarskie i psychologiczne kierowców 5   

Badanie wstępne kierowców (bez psychologa) 5   

Badanie audiometryczne 10   

Badanie dermatologiczne 2   

Badanie EKG 110   

Rentgenodiagnostyka klatki piersiowej 7   

Badanie spirometryczne 15   

Szczepienie szczepionką  
typu  WZW  A 10   

Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu 10   

Szczepienie przeciw tężcowi 5   

Alat 60   

Aspat 25   

Biliburbina 40   

Cholesterol całkowity 50   

Lipidogram 5   

Cynkoprotoporfiryna 2   

Glukoza 5   

Trójglicerydy 5   

OB 5   

Morfologia całkowita + rozmaz i płytki krwi 60   

Retikulocyty 5   
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Kreatynina 7   

Stężenie kwasu  deltaaminolewlinowego 3   

Stężenie ołowiu we krwi 2   

Badanie ogólne moczu 3   

Pobranie krwi 50   

Orzekanie o urlopach zdrowotnych  nauczycieli akademickich 10   

 Razem netto PLN:  

 Stawka VAT (%):  

 Razem brutto PLN:  

 
 
2. Oświadczamy, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. jesteśmy podstawową 

jednostką służby medycyny pracy / wojewódzkim ośrodkiem medycyny pracy - w rozumieniu ustawy  
z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 ze zm.). 

3. Oświadczamy, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej, tj. dysponujemy 

placówką zlokalizowaną na terenie Torunia, umożliwiającą wykonanie wszystkich badań w jednym obiekcie i 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w tej placówce, zlokalizowanej pod adresem: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
/ podać dokładny adres placówki, w  której Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu umowy/  

4. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie: od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego – przelew, 30 dni licząc od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.  

6. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia, akceptujemy wszystkie zawarte w nim warunki i nie 

wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej 

oferty. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 
 
 

_______________, dnia _____________r.                                 ______________________________ 
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 


