
Załącznik nr 1 do SWKO
Załącznik nr 1 do Umowy

Dane dotyczące Oferenta:

Ja / My niżej podpisany (-ni) .................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie Konkursu ofert składamy niniejszą ofertę na:

Lp. Nazwa badania J.m.
Ilość badań    
36 miesięcy

Cena 
jednostkowa 

netto

Wartość 
netto

stawka 
VAT

Wartość 
brutto

1.
 Badanie immunohistochemiczne (za 
oznaczenie 1 antygenu), 

szt. 1270

2.
 Oznaczenie immunohistochemiczne 
receptora HER2 

szt. 60

3.
 Barwienie receptora HER2 metodą CISH 
lub FISH 

szt. 10

4.  Barwienie wybiórcze  szt. 30
5.  Oznaczenie receptorów ER, PR szt. 20
6.  Badanie histopatologiczne szt. 21600

7.
 Badanie cytologiczne (płynów i 
złuszczeniowe) 

szt. 100

8.  Cytologia ginekologiczna szt. 330
9.  Badanie cytologiczne cell-blok szt. 8

Numer telefonu firmy: ………………………………….. Numer faksu firmy: ……………………………...…….

Adres (kontaktowy) poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………….

Strona internetowa: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………., tel. ………………………………, e-mail ……………………………..

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

Udzielanie świadczeń zdrowotnych                                                                                                                                      
w zakresie badań histopatologicznych

………………………….…..….. zł netto + podatek VAT ……………zł. tj. ……………….…………zł. brutto

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………….

Siedziba: …………………………………………………………………………………………………………

Numer NIP …………………….. Numer REGON …………………..….. Numer KRS …………….………….

Bank i numer konta: ……………………………………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu z Zamawiającym w toku postępowania konkursowego:

1) Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

słownie brutto: ................................................................................................................................................zł

nr postępowania: OPO/34/K/2021



Załącznik nr 1 do SWKO
Załącznik nr 1 do Umowy

10.
 Badanie śródoperacyjne wykonane 
techniką mrożeniową szt. 360

11.
 Kontrola parafinowa po badaniu 
śródoperacyjnym 

szt. 50

12.  Barwienie histochemiczne z oceną szt. 100

13.
 Biopsja cienkoigłowa wykonywana w 
Zakładzie pod kontrolą USG 

szt. 20

14.
 Ocena preparatów z biopsji cienkoigłowej 
wykonanej poza Zakładem 

szt. 10

15.  Biopsja gruboigłowa szt. 10
16.  Konsultacja preparatów szt. 30

17.
 Badanie autopsyjne (bez oceny 
mikroskopowej wycinków tkankowych) 

szt. 20

18.
 Przechowywanie zwłok po sekcji powyżej 
72h 

doba 6

19.  Badanie węzłów chłonnych szt. 5
20. Badanie biopłatów wątroy szt. 5

………………..……, dnia………………… ……………………………….

2. Oferujemy wykonywanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem Konkursu ofert w siedzibie 
Przyjmującego Zamówienie wskazanej w ofercie tj. 
..................................................................................................... w odległości  ..................... km od siedziby 
Udzielającego Zamówienie (podlega ocenie ). 

RAZEM

podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


