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Za cznik nr 5 do Regulaminu 

Numer w rejestrze: 12/2013 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowied  na Zaproszenie  
 

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego warto ci szacunkowej poni ej 

14 000 euro (netto) na:  

WYKONYWANIE US UG TRANSPORTOWYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM 

ZAK ADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W RADOMSKU. 

 

1. Nazwa i Adres Zamawiaj cego: 

Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku,  

ul. Armii Krajowej 34, 97-500 Radomsko, REGON 592280386, NIP 772-221-64-28. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem umowy jest przyj cie do realizacji przez Wykonawc  na zlecenie 

Zamawiaj cego wykonywanie us ug transportowych, w którego zakres wchodz  

nast puj ce prace: 

a. Wykonawca zobowi zuje si  do wiadczenia us ug przewozowych na rzecz 

Zamawiaj cego polegaj cych na transporcie pracowników Samodzielnego Publicznego 

Zak adu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku w celu odbycia wizyt 

domowych i patrona owych u pacjentów, zabiegów w domu chorego, bez transportu 

chorych. 

b. Wykonawca zobowi zuje si  do wiadczenia ww. us ug przewozowych we wszystkie 

dni tygodnia w godzinach od 700 do 1600. 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:  

Nazwa: 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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Adres: 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

NIP ...................................................................................................................................     

REGON .......................................................................................................................... 

Nr rachunku bankowego: 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

CENA OFERTY:  

Oferuj  wy konanie przedmiotu zamówienia za: 

 Stawka za 1 km  w wysoko ci ………….…… z  netto  

Podatek VAT …………………………………..z   

Cena brutto …………………………………………z  

 Przy przejazdach powy ej 50 km stawka za 1 km w wysoko ci …………...... z  netto  

Podatek VAT …………………………………..z   

Cena brutto …………………………………………z  

 

wiadczam, e zapozna em/zapozna am si  z opisem przedmiotu zamówienia wraz ze 
wzorem umowy/ istotnymi postanowieniami umowy * i nie wnosz  do nich zastrze . 

 
Za cznikami do formularza ofertowego stanowi cymi integraln  cz  oferty s 1:  

1. ………………………………………………………………………………………..……... 

2. ………………………………………………………………………………………..……... 

3. ………………………………………………………………………………………..……... 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………. 

7. ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

      ......................................................                                                ………………………………….. 
             (piecz  Wykonawcy)                                                                  (podpis Wykonawcy) 

                                                        
1 w razie potrzeby rozszerzy  liczb  za czników 


