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Regionalny Szpital 

Specjalistyczny  
im. dr. Władysława  
Biegańskiego w Grudziądzu 

ul. Ludwika Rydygiera 15/17  
86-300 Grudziądz 

 
OFERTA 

 
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE  WYKONYWANIA 

OPISÓW BADAŃ RADIOLOGICZNYCH, TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ ORAZ 

REZONANSU MAGNETYCZNEGO DROGĄ TELERADIOLOGII 

 
W REGIONALNYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM 

 
IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU 

 
 

 
NAZWA ...................................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................. 

 
ADRES WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

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

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

 
ADRES DO KORESPONDENCJI (O ILE JEST INNY NIŻ ADRES WSKAZANY WYŻEJ) 

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

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

 
NR TELEFONU …………………………...….………………………………………………….....……………… 

 
ADRES E-MAIL ………………………….……...…………………………………………………………………. 

 

 
1. Proponowany czas trwania umowy oraz dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy: 

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

2. Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i 

łączności. 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

3. Liczba i kwalifikacje zawodowe osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych. 

.................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
 



4. Proponowane wynagrodzenie brutto (*dopuszcza się negocjacje, *proszę wpisać w odpowiednich 

polach): 
 a. wynagrodzenie za świadczenie usług  

1. wykonanie opisu MRI: 

W trybie zwykłym cena ……..        czas ……..          możliwa ilość    ………. 

W trybie pilnym    cena ……..        czas ……..          możliwa ilość      ………. 

W trybie Cito         cena ……..         czas ……..          możliwa ilość      ………. 

2. wykonanie opisu TK: 

W trybie zwykłym cena ……..        czas ……..           możliwa ilość      ………. 

W trybie pilnym    cena ……..        czas ……..           możliwa ilość       ………. 

W trybie Cito         cena ……..         czas ……..           możliwa ilość       ………. 

3. wykonanie opisu RTG konwencjonalnego: 

W trybie planowym cena ……..        czas ……..          możliwa ilość     ………. 

W trybie planowym (onkologiczne) cena ……..    czas ……..      możliwa ilość     ………. 

W trybie pilnym    cena ……..        czas ……..          możliwa ilość      ………. 

W trybie Cito         cena ……..         czas ……..          możliwa ilość      ………. 

 

OŚWIADCZAM, IŻ: 
 
1. Przyjmuję warunki lokalowe oraz możliwość używania sprzętu medycznego oraz środków transportu i 

łączności wg wskazań Zamawiającego z uwzględnieniem wskazań NFZ.  
2. Zapoznałem/łam  się  z  treścią  ogłoszenia  o  konkursie, Regulaminem Konkursu oraz nie zgłaszam 

zastrzeżeń.   
3. Posiadam aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na minimalną kwotę gwarantowaną. 

Zobowiązuje się do dostarczenia kopii polisy OC w dniu zawarcia umowy.  

 

Podpis oferenta oznaczający akceptację całej treści oferty 
 
 
 

 

...........................  
(data) 

 
 
 

 

........................................ 

(podpis oferenta) 

*jeżeli dotyczy 


