
 Załącznik 2 do SWKO 
…………………………………………..   
 Pieczęć nagłówkowa oferenta  

 

OFERTA 

 
na świadczenie usług zdrowotnych  

w ZAKRESIE 2 konkursu ofert z dnia 2 lutego 2018  

 

 

I. DANE O OFERENCIE: 

 
 

Nazwa podmiotu  
 

 

Imię i nazwisko  

osoby reprezentującej podmiot 

 

PESEL  

A
D

R
E

S
 Ulica, nr domu/lokalu  

Miejscowość   

Kod poczt.,  poczta  

REGON / NIP / 
Telefon komórkowy  

E-mail  

 

II. OFERENT OŚWIADCZA, ŻE:  

 

1) Prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie podmiotu leczni-

czego zarejestrowaną w RPWDL . 

2) Zapoznał się z treścią ogłoszenia, szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy i 

nie zgłasza do nich zastrzeżeń.  

3) Akceptuje warunki umowy zaproponowane przez Udzielającego Zamówienia dla potrzeb niniejsze-

go konkursu ofert i wyraża wolę zawarcia tej umowy w celu udzielania świadczeń w ilości zgodnej z 

zamówieniem. 

4) Oferent składa następującą ofertę: 

GRUPA 1 —  za znieczulenie procedur wymienionych w grupie ....................................... zł 

1. Skolioza – (procedura H51) 

GRUPA 2 —  za znieczulenie procedur wymienionych w grupie ....................................... zł 

1. Endoprotezoplastyka (procedury H01, H05, H06, H07, H08, H10) 

2. Gibektomia lub usunięcie instrumentarium z kręgosłupa – (procedura H53) 

3. Kompleksowe zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, 

tkanki łącznej – pobyt powyżej 10dni (procedura H81) 

4. Zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno–stawowego poniżej 18 r.ż. (proce-

dura H92) 

5. Amputacje rozległe i duże (procedura H72) 

6. Wertebroplastyka (procedura H52) 

7. Stabilizacja stawu krzyżowo-biodrowego (procedura H52) 



GRUPA 3 —  za znieczulenie procedur wymienionych w grupie ....................................... zł 

1. Rekonstrukcja wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej  (procedura H31) 

2. Barki (procedura H32) 

3. Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej (procedura H620) 

4. Osteo + (procedura H32) 

5. PROCEDURA H89  

 Korekcja paluchów  

 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji stopy  

 Osteotomia  

 Usunięcie guzów 

 Zabiegi naprawcze kości, rewizje (oprócz endoprotez)  

 Pozostałe drobne zabiegi  

 uwolnienie przykurczy 

 założenie aparatu Ilizarowa 

GRUPA 4 —  za znieczulenie procedur wymienionych w grupie ....................................... zł 

1. Chirurgia kończyny górnej poza operacjami barku  

2. Artroskopie  

3. Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących  - zwykły ACL (pro-

cedura H21) 

4. Mniejsze amputacje (procedura H74) 

5. Biopsja (procedura H 89 – 42) 

6. Pasma biodrowo-piszczelowe (procedura H83) 

7. Usunięcia implantów z wyjątkiem kręgosłupa (procedura H43) 

GRUPA 5 —  za znieczulenie procedur wymienionych w grupie ....................................... zł 

1. Ostrzyknięcie kręgosłupa (procedura H55) 

2. Podanie czynnika wzrostu (procedura H33) 

GRUPA 6 —  udział w zabiegu kriolezji – ........................................................................... %  

wartości punktowej procedury wycenionej zgodnie z katalogiem procedur NFZ 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………….……  ……..……………….……………… 

 (data)  (podpis czytelny oferenta) 

 


