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sygnatura:          Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
DZFS-921/11/17 
DZFS-921/12/17 
DZFS-921/14/17 
DZFS-921/15/17 
DZFS-921/16/17 
PU-66/2017       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 pt. Przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich 
studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywających staż zawodowy w ramach projektów: 
1) „Program stażowy dla kierunku KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE”, 
2) „MOC 2.0 - Wzrost kompetencji studentów kierunku matematyka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb 
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa", 
3) „AS KIER UMK - Staż zawodowy jako dostosowAnie Studentów i absolwentów Wydziału Chemii UMK do wymogów 
rynku pracy zgodnie z KIERunkiem studiów”, 
4) „Geokompetencje w praktyce - drogą do sukcesu II”, 
5) „Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym - II edycja (2018-2019)”, 

 
1. Oferujemy realizację zamówienia za łączną cenę: 

 

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

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

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

słownie …………………………………………………………..…………………………………………. złotych 
z czego: 
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Przedmiot zamówienia 
Liczba osób 

podlegających 
badaniom 

Jednostkowa 
cena 

ryczałtowa 
netto  
PLN 

Wartość  
netto  
PLN 

Stawka  
podatku  
 VAT % 

 
Wartość  
brutto 
PLN 

 
Wykonanie jednego badania 
wstępnego (obejmującego wszelkie 
niezbędne badania) i wydanie 
orzeczenia lekarskiego dla każdej 
skierowanej przez Zamawiającego 
osoby 

542  

 

  

 
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 zawodowej, tj.  

a) dysponujemy osobą wykonującą zawód lekarza, uprawnioną do wykonywania badań profilaktycznych 

pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.  

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 2067); 

b) dysponujemy co najmniej 1 osobą wykonywującą zawód lekarza ze specjalizacją okulistyczną. 

4. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 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 


