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Załącznik numer 1 do SWKO 

 

OFERTA 
 

na świadczenie usług zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego 
 

 
DANE O PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE: 

Imię i nazwisko  

Ulica   

Nr domu/mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

NIP  

PESEL  

REGON  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE OŚWIADCZA, ŻE: 

1.  Jest wpisany do: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

2. Zapoznał się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert i nie zgłasza do nich 

zastrzeżeń. 

3. Akceptuje warunki umowy zaproponowane przez Udzielającego zamówienia dla potrzeb 

niniejszego konkursu ofert i za udzielanie świadczeń zdrowotnych proponuje następujące 

wynagrodzenie:  

……….. PLN za 1 godzinę świadczeń usług zdrowotnych. 

4. Oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na 

warunkach określonych przez Udzielającego Zamówienia. 

5. Oświadcza o samodzielnym rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych. 

6.Oświadcza,że podsiadania staż do wykonywania oferowanych świadczeń zdrowotnych. 
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ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 

1. CV (jeśli dotyczy), 
2. kserokopia dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie (jeśli dotyczy), 
3. kserokopia dyplomu specjalizacji (jeśli dotyczy), 
4. kserokopia prawa wykonywania zawodu (jeśli dotyczy), 
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy albo zaświadczenia), 
6. kserokopia aktualnej książeczki doskonalenia zawodowego oraz potwierdzenie pozytywnego 

ukończenia poprzedniego okresu doskonalenia zawodowego (kserokopia ostatniej strony karty) – 
(jeśli dotyczy), 

7. kserokopie innych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje (aktualne certyfikaty 
potwierdzające ukończenie kursów)-jeśli dotyczy, 

8. kserokopia polisy od odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na 
świadczenia zdrowotne lub dołączone oświadczenie, że zostanie zawarta przed podpisaniem 
umowy (jeśli dotyczy), 

9. kserokopia książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych, 
10. kserokopia aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwwirusowemu zapaleniu wątroby, 
11. zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku, o które ubiega się Przyjmujący zamówienie, 
12. aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)- (jeśli 

dotyczy) 
13. zaparafowany przez Przyjmującego zamówienie na każdej stronie wzór umowy (załącznik nr 2). 
14. INNE: 

a) …………………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………………… 
c) …………………………………………………………………… 
d) …………………………………………………………………… 

 
  

 

…………………………………………………………. 
         (podpis Przyjmującego zamówienie) 


