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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce 

KRS 0000008514; NIP 748-14-15-846; Regon 000311579 

 nr tel. 77 48 01 185 

adres e-mail: organizacyjny@szpitalglubczyce.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.) 

 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późn. zm.)  

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone 16.09.2022r. na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na 

jego stronie bip.  

mailto:organizacyjny@szpitalglubczyce.pl
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT  

(dalej jako: SWKO) 

 

 

 

Świadczenie usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni urologicznej w 

Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził 15.09.2022r. – Dyrektor- Adam Jakubowski  

 

 

 

 
………………………………………………… 

podpis Udzielającego zamówienie 
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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce 

zwany dalej Udzielającym zamówienia, ogłasza konkurs ofert na: 

 

Świadczenie usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni urologicznej w 

Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. 

 

Uwaga: 

1. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszych SWKO. 

2. Wszelkie formularze załączone do niniejszych SWKO stanowią jego integralną część.  

3. Należy wypełnić ściśle według wskazówek te załączniki, które podlegają wypełnieniu. 

 

I. Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.);  

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 

2021r. poz. 1285 późn. zm.);). 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  

85.12.10.00-3 Usługi medyczne                          

85.12.12.00-5 Specjalistyczne usługi medyczne 

85.12.12.92-6 Usługi urologiczne 

 

II. Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni 

urologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym  projekcie umowy, stanowiących integralną część 

SWKO. 

3. Oferent zobowiązany będzie do świadczenia usług w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni 

urologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. 

4. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za jakość świadczonych usług.  

5. Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta aby realizował usługę zgodnie z wymaganą wiedza medyczną, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszych szczegółowych warunków konkursu ofert, przy 

zachowaniu należytej staranności podczas świadczenia w/w usługi na rzecz Udzielającego zamówienia. 

 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

1. Wymagany termin realizacji świadczenia: od   03.10.2022 – 12 miesięcy  

2.  Udzielający zamówienie nie przeznacza limitu pkt. na świadczenia. 

3. Wymagania dot. zabezpieczenia świadczeń medycznych poradni urologicznej: min. trzy dni w tyg., w ilości                       

12 godz. za całość świadczeń. 

4.  Miejsce udzielania świadczeń: ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce 
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IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Oferent winien dołączyć do oferty w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w konkursie ofert: 

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWKO; 

2. Oświadczenie – wzór stanowi załącznik nr 2 do SWKO; 

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje osób realizujących zamówienie. 

4. Odpis z rejestru prowadzonego przez właściwy urząd wojewódzki, wpis odpowiednio z rejestru Izby Lekarskiej. 

5. Kserokopia polisy OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 866).   

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, stosownie do 

przepisów art. 43 pkt 2 oraz art. 229 par. 4 Kodeksu Pracy.  

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

8. Oświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz znajomości przepisów BHP. 

Przed zawarciem umowy wybrany Oferent, z którym Udzielający zamówienia zawrze umowę, winien dołączyć 

zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP na stanowisku pracy z aktualną datą ważności. Zaświadczenie winno być 

ważne przez cały okres realizacji umowy.  

9. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z 

przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Oferencie. 

10. Oferent może złożyć inne dokumenty oraz informacje mogące jego zdaniem mieć wpływ na merytoryczną wartość 

oferty. 

 

V. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

1. Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni 

urologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach przeprowadzany jest przez Komisję 

konkursową. 

2. W konkursie ofert mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymagania w zakresie dotyczącym wykonywania świadczeń 

zdrowotnych zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej oferty wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, 

przygotowanej w sposób czytelny i przejrzysty, zgodnie z warunkami określonymi w SWKO, z zastrzeżeniem art. 149      

ust. 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszych SWKO. Złożenie oferty 

sprzecznej z warunkami uczestnictwa w konkursie spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem pkt VII.1 niniejszych 

SWKO. 

5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika 

pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.  

6. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w konkursie obciążają wyłącznie Oferenta. 

7. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania 

Oferenta. 

8. Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Oferenta, za wyjątkiem oświadczeń Oferenta, które muszą być złożone w oryginale. 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oferty i jej podpisanie musi być dokonane przez osobę/y upoważnione do  

reprezentacji Oferenta 
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.  

10. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta – pełnomocnictwo musi być dołączone do 

oferty; załączone pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub poświadczone notarialnie.   

11. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

12. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej 

liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Oferenta. 

13. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że będą one 

złożone przed terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany do oferty muszą być złożone na takich samych zasadach 

jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem: „ZMIANA”. Żadna oferta nie może 

być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 

14.  Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i 

po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.  

15. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

(wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”; do oświadczenia musi być 

dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania Oferenta, a tym samym do 

wycofania złożonej oferty. Oferta wycofana zostanie zwrócona Oferenta drogą pocztową lub zostanie wydana osobie, która 

będzie upoważniona do odbioru osobistego oferty wycofanej. 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Zaleca się, aby ofertę przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres Udzielającego 

zamówienie:  

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce  

do dnia 22.09.2022r. do godz.12:00  

pod rygorem odrzucenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 

2. Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące: 

 

 

Świadczenie usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni urologicznej  

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach nr 1/2022 

Nie otwierać przed 22.09.2022r. godz. 13:00. 

 

3. Oferty złożone po terminie będą odrzucone. 

4. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Udzielającego zamówienia:  

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce  

dnia 22.09.2022r. o godz. 13:00 

 

5. Do chwili otwarcia ofert, Udzielający zamówienia przechowuje oferty w stanie nienaruszonym, w swojej siedzibie.  

6. W części jawnej konkursu nastąpi komisyjne:  

a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu ofert; 

b) stwierdzenie liczby złożonych ofert; 
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c) otwarcie kopert oraz ustalenie, które spełniają warunki określone w SWKO; 

d) podanie do wiadomości Oferentom uczestniczącym w otwarciu ofert: nazwę, adres oraz ceny zaproponowane przez 

poszczególnych Oferentów. 

7. Oferent ma prawo uczestniczyć w części jawnej konkursu ofert.  

8. W części posiedzeń niejawnych konkursu ofert Komisja:  

a) stwierdza, które z ofert spełniają warunki konkursu określone w SWKO; 

b) stwierdza, które z ofert podlegają odrzuceniu lub zostały złożone po wyznaczonym terminie; 

c) weryfikuje wyjaśnienia/uzupełnienia przesłane na wezwanie Udzielającego zamówienia przez Oferentów;  

d) wybiera ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają kompleksowość udzielanych świadczeń i ich dostępność oraz 

przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia; 

e) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert lub unieważnia postępowanie. 

 
VII. Kryteria oceny ofert: 

1. Kryteria oceny ofert – Udzielający zamówienia uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 

a)  oferta spełnia wymagania określone niniejszą SWKO, 

b)  z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Oferent spełnia warunki formalne określone niniejszymi SWKO, 

c)  złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 

d)  oferta została złożona, w określonym przez Udzielającego zamówienia terminie. 

 

 

Uwaga: W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki 

formalne, komisja wezwie Oferenta do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone 

kryterium przedstawione w tabeli:  

Nazwa kryterium Ranga 

Procent za punkt płacony przez OO NFZ 100 % 

Razem 100% 

 

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone ww. kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

Pozostałym Oferentom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 

mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

4. Oferty nieodrzucone będą oceniane na podstawie najniższego udziału procentowego z wartości stawki za jeden pkt 

płacony przez OO NFZ  

Oferta winna zawierać wszystkie opłaty i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

6. Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od Oferentów są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.  

7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami.  

8. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół w formie pisemnej.  

 

VIII. Termin związania ofertą: 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
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IX. Rozstrzygnięcie konkursu ofert:  

1. O wyniku konkursu ofert Udzielający zamówienia informuje przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej oraz 

na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w terminie do 21 dni od dnia otwarcia ofert.  

2. Komisja konkursowa może odrzucić ofertę z przyczyn określonych w art. 149 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3. Postępowanie konkursowe może zostać unieważnione, zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

4. W przypadku unieważnienia postępowania konkursowego, komisja niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia 

konkursu ofert.  

 

X. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi: 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad 

przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki 

odwoławcze i skarga na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

 

 Protest. 

1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji 

Konkursowej protest. 

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba, że z treści protestu wynika, że 

jest on bezzasadny. 

3. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi 

Oferentowi składającemu protest.  

4. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych 

Oferentów. 

 

 Odwołanie 

1. Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania pisemnego zawiadomienia. 

2. Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga odwołanie najpóźniej w ciągu 7dni od daty jego złożenia. 

3. O wniesieniu i rozstrzygnięciu odwołania Udzielający zamówienia niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych 

oferentów. 

 

 

XI. Zawarcie umowy: 

1. Zawarcie umowy o realizację świadczenia zdrowotnego nastąpi nie wcześniej niż po 7 dniach od ogłoszenia 

rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację świadczeń zdrowotnych przed upływem terminu, o których mowa w 

ust. 2, jeżeli nie unieważni postępowania, nie odrzuci żadnej z ofert oraz przyjmie do realizacji świadczeń zdrowotnych 

wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę. 

3. Jeżeli Oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający zamówienia wybierze najkorzystniejszą 

ofertę, spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.  
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Osobami ze strony Udzielającego zamówienia upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami, do potwierdzenia wpływu 

oferty, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji są – Agata Sobieraj, tel. 77 48 01  185  w godzinach  8:00 - 14:00 

od poniedziałku do piątku. 

XII. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Głubczycach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce;  

2. w sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji swoich praw kontaktować się 

można z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie pod numerem 77/4801181 lub pisząc na 

adres e - mail: iod@szpitalglubczyce.pl lub na adres wskazany powyżej; 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania konkursowego na świadczenia usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej w poradni urologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Głubczycach; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania konkursowego, 

zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji; 

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6. posiada Pani/Pan: 

-     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

-     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym 

korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

konkursowego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników)*; 

-     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego)**;  

-     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

7. nie przysługuje Pani/Panu: 

-     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

-     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

-     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, albowiem 

podstawą prawną  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

8. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
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dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania konkursowego; 

9. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania konkursowego   

10. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych 

przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

* 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień 

umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XII. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWKO; 

2. Oświadczenie – załącznik nr 2 do SWKO; 

3. Projekt umowy – załącznik nr 3 do SWKO. 

 


