
 

 

Załącznik nr. 2 

……………………..………. 

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców   

 

OFERTA 

na stanowisko Radcy Prawnego SP ZZOZ MSPR z P w Sopocie 

 

 

a) firma: 

___________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

               

___________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

b) REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|     NIP  :  

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 

 

____ - ______ ,   ___________________________ , _________________________ , 

__________________________ 

 

d) ulica, nr domu, nr lokalu: 

_____________________________________________ ,  _______ ,  ___________ 

 

e) internet: http:// _________________     e-mail: ________@______________ - wpisać 

gdy wykonawca posiada 

 

f) numer kierunkowy ___________ 

 

 tel._________________________________________________  

 faks________________________________ 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. stanowiska Radcy Prawnego dla SP 

ZZOZ MSPR z P w Sopocie  przy ul. B. Chrobrego 10 w  zakresie i zgodnie z załącznikiem  

Nr 1 

 

Łączne wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

- cena netto ..................... PLN (słownie złotych: 

………………………………..………………………………………) 

- podatek VAT.............%, tj. …………………… PLN (słownie złotych: 

…………………….……….………...……..  

- cena brutto ........................................ PLN (słownie złotych: 

……………………………………………………. 



 

 

……………………………………………………………………….), : 

 

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 24 

miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.  

2. Termin płatności faktur - najpóźniej ……… dni, licząc od dnia ich wpływu do SP ZZOZ 

MSPR z P w Sopocie . 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi dokumentami zapytania ofertowego, 

akceptujemy warunki w nim zawarte i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczam, iż spełniam wymagane min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku Radcy 

Prawnego podmiotów leczniczych 

6. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca: 

a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w 

ramach działań swojej firmy, 

b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części: 

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

* niepotrzebne skreślić 

7. Oświadczamy, że oferta wraz z dołączonymi do niej oświadczeniami i dokumentami: 

➢ nie zawiera informacji, stanowiących tajemnicy naszej firmy w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *), 

➢ zawiera informacje, stanowiące tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów ustawy                        

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie informacje te nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania; informacje te znajdują się na stronach 

od ........do.......*). 

8. Uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu złożenia oferty.  

9. Ofertę niniejszą składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1…………………………… 

2…………………………… 

3…………………………… 



 

 

 

 

 

............................... dnia ............................. 

 

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

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 


