Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590 tel. 33 810 01 43, fax 33 810 21 01

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
1. Nazwa (firma)

i adres Wykonawcy (pełna nazwa/firma, adres, oraz w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG):
.................................................................................................................................................................
Tel. :……………………… e-mail: …………………………………fax. :…………………………..
Numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej / KRS ……………..…………………………..
Regon …………………………………………

NIP ………………….…………………………

Osobą do kontaktu jest:…………………….. tel.……………………. e-mail: ……………………

2. CENA OFERTY W ZŁOTYCH POLSKICH
Ryczałtowe
wynagrodzenie
netto za jeden
miesiąc świadczenia
usług PLN

VAT
%

Ryczałtowe
wynagrodzenie
brutto za jeden
miesiąc świadczenia
usług PLN

Ilość
miesięcy
(mnożnik)

Wartość
netto
PLN

Kwota
pod.
VAT
PLN

Wartość
brutto
PLN

12
Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Wykaz usług należytego świadczenia pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności, na rzecz podmiotu
leczniczego (wcześniej: zakładu opieki zdrowotnej), mającego podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia, w latach 2010-2020

L.p.

Nazwa i adres podmiotu leczniczego, na rzecz
którego usługi były wykonane / są wykonywane

okres wykonania / wykonywania usługi
(data początkowa oraz końcowa
względnie zaznaczenie, że usługa jest w
toku)

1.
2.
(..)
W załączeniu:
Do wykazu Wykonawca winien dołączyć dowody wystawione przez podmioty na rzecz których
były wykonane / są wykonywane usługi świadczenia obsługi prawnej, potwierdzające okres
wykonania / wykonywania usług wskazanych w wykazie oraz, że te usługi były wykonane / są
wykonywane należycie.
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4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
L.p.

Imię i nazwisko radcy
prawnego/adwokata

Tytuł zawodowy
(radca prawny/
adwokat)

Nr wpisu na listę radców
prawnych/ adwokatów oraz
nazwa okręgowej izby radców
prawnych/adwokatów

1.
2.
3.
(..)
Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą posiadać wpis
na właściwą listę radców prawnych/adwokatów.

5. Warunki płatności: w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Szczegółowe warunki płatności zostały określne w Istotnych Postanowieniach Umowy.
Proszę podać numer konta, na który Zamawiający będzie dokonywał płatności:

Załącznikami do formularza ofertowego są:
1.

Dowody wystawione przez podmioty na rzecz których były wykonane / są wykonywane usługi
świadczenia obsługi prawnej, potwierdzające okres wykonania / wykonywania usług wskazanych w
wykazie oraz, że te usługi były wykonane / są wykonywane należycie.

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………………………………..
podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z dokumentem potwierdzającym
posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym lub
udzielonym pełnomocnictwem

2

