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OFERTA CENOWA 

Zamawiający : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. 

Ofertę cenową składa: 

Nazwa i adres wykonawcy : _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 (adres) 

Tel/fax__________________________________  e-mail _______________________________________________ 

 

REGON______________________________                               NIP ___________________________________ 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia na usługi dotyczące 

interwencyjnego całodobowego przewozu krwi i jej składników samochodem przystosowanym do 

przewozu materiałów biologicznych, wraz z kierowcą Wykonawcy, we wszystkie dni w trakcie trwania 

umowy  niniejszym składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zaproszeniem. 

 

W ZADANIU NR 1*  

za cenę brutto: ________________PLN, słownie cena brutto: ______________________________ 

___________________________________________w tym podatek VAT ________________PLN 

W ZADANIU NR 2*  

za cenę brutto: ________________PLN, słownie cena brutto: ______________________________ 

___________________________________________w tym podatek VAT ________________PLN 

W ZADANIU NR 3*  

za cenę brutto: ________________PLN, słownie cena brutto: ______________________________ 

___________________________________________w tym podatek VAT ________________PLN 

W ZADANIU NR 4*  

za cenę brutto: ________________PLN, słownie cena brutto: ______________________________ 

___________________________________________w tym podatek VAT ________________PLN 

 

1) Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy tj. od dnia 21.01.2019 r. do 20.01.2020 r.  

2) Oferuję  wykonanie przedmiotu zamówienia środkami transportu znajdującymi się na moim 

wyposażeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

i kwalifikacje zawodowe 

 

3) Posiadana baza wyjazdowa i centrum dyspozytorskie:  

 

Adres: ..........................................................................................., Tel/fax: ...............................................  
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4) Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia, z podaniem numeru telefonu (całodobowego) na który 

będą składane zgłoszenia:  

 

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

 

Wycena analityczna ceny oferty: 

Zadanie  Przedmiot zamówienia j.m. Ilość 
Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto  

Wartość 

brutto  

 

1 

 

Transport na trasie RCKiK w Katowicach - 

RCKiK w Opolu 
szt. 48 

   

 

2 

 

Transport na trasie RCKiK we Wrocławiu - 

RCKiK w Opolu 

 

szt. 48 
   

 

3 

Transport krwi i jej składników na trasie 

RCKiK w Opolu -  RCKiK Katowice lub 

RCKiK Wrocław - RCKiK w Opolu 

 

szt. 48 
   

 

4 

 

Przewóz krwi i jej składników na trasie innej 

wskazanej przez zamawiającego 

 

km 1 500 
   

 

SUMA  

 

Miejscowość i data: ____________________________ 

 

 

…….……………………………………………………. 

podpisy  i pieczęcie  osób  upoważnionych  do reprezentowania firmy 


