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OFERTA  

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  
 

w zakresie  usług  psychologa/ psychiatry 
skierowana do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp.  z o.o. z siedzibą w Korfantowie 
 

1. DANE OFERENTA 

Pełna nazwa firmy (lub imię i nazwisko): …………………………..………………………….… 

Adres : ........................................................................... tel.: …………………………………..  

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

Nr prawa wykonywania zawodu: ………………………………………………………. 

2. Niniejszym składam ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu usług 
medycznych w charakterze psychologa/ psychiatry w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie dla osób 
starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020. 

3. Zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych  w dniach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

4. Do oferty załączam:  

a) dokumenty potwierdzające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeżeli 
dotyczy),  

b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje oferenta do wykonania przedmiotu zamówienia: dyplom ukończenia 
studiów,  inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (specjalizacje, kursy) 

5. Proponowana stawka za 1 godzinę terapii pacjenta ……………….zł  (słownie: ………….....……………………….) 
brutto. 

6. Cena określona w pkt. 5 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt dojazdu do 
pacjentów, podatki, ewentualne składki zus pracodawcy i pracownika) 

7. Wyrażam zgodę na  zawarcie umowy na okres od 8.02.2018 r. do 31.05.2019 r.  

8. Oświadczam,  że moje zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 
Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie podczas świadczenia usług w ramach 
projektu „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów 
oraz okolic. Zobowiązuję się do przedkładania comiesięcznego oświadczenia w tym zakresie.  

 

 

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

                (data,  podpis i  pieczęć oferenta) 

 


