
Załącznik Nr 1

OFERTA

Świadczenie usługi stomatologicznej u dzieci klas 0 - VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2016 roku

część 1 – szkoły miejskie

1. ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZEŚNIA

TEL. 061 640-40-40, FAX. 640-40-44

NIP 789-10-01-386

2. WYKONAWCA: ..............................................................................................................................................................

adres: ..............................................................................................................................................................

Tel. .............................................................................. Fax. .....................................................................

REGON .............................................................................. NIP ......................................................................

e-mail ..............................................................................

Zobowiązania wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia na świadczenie usługi stomatologicznej u dzieci klas 0 - VI Szkół Podstawowych Gminy

Września w 2016 roku, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto* ................................................. złotych

 (słownie:................................................................................................................................................................)

Lp. Rodzaj usługi
Ilość uczniów =
ilość zabiegów

Cena jednstk.
brutto

Wartość brutto

1 2 3 4 5 = 3 x 4

1 przegląd jamy ustnej 450

2 zabiegi lakowania zębów 450

3
wykonywanie zabiegów profilaktycznych i szerzenie oświaty 
zdrowotnej, instruktaże higieny jamy ustnej i fluoryzację

450

4
złożenie dokumentacji wraz z pisemną informacją dla 
rodziców o stanie jamy ustnej i wykonanych zabiegach 
(dotyczy dzieci, które jej nie posiadają)

450

Razem: *

Oświadczam, że :

1. Gabinet stomatologiczny zlokalizowany jest: ......................................................................................................................

2. Termin płatności faktury: 21 dni

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

4. Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy: .......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........

..................................................................
                  podpis i pieczęć Wykonawcy
                       lub upełnomocnionego
                  przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik Nr 1

OFERTA

Świadczenie usługi stomatologicznej u dzieci klas 0 - VI Szkół Podstawowych Gminy Września w 2016 roku

część 2 – szkoły wiejskie

1. ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZEŚNIA

TEL. 061 640-40-40, FAX. 640-40-44

NIP 789-10-01-386

2. WYKONAWCA: ..............................................................................................................................................................

adres: ..............................................................................................................................................................

Tel. .............................................................................. Fax. .....................................................................

REGON .............................................................................. NIP ......................................................................

e-mail ..............................................................................

Zobowiązania wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia na świadczenie usługi stomatologicznej u dzieci klas 0 - VI Szkół Podstawowych Gminy

Września w 2016 roku, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto* ................................................. złotych

 (słownie:................................................................................................................................................................)

Lp. Rodzaj usługi
Ilość uczniów =
ilość zabiegów

Cena jednstk.
brutto

Wartość brutto

1 2 3 4 5 = 3 x 4

1 przegląd jamy ustnej 450

2 zabiegi lakowania zębów 450

3
wykonywanie zabiegów profilaktycznych i szerzenie oświaty 
zdrowotnej, instruktaże higieny jamy ustnej i fluoryzację

450

4
złożenie dokumentacji wraz z pisemną informacją dla 
rodziców o stanie jamy ustnej i wykonanych zabiegach 
(dotyczy dzieci, które jej nie posiadają)

450

Razem: *

Oświadczam, że :

1. Gabinet stomatologiczny zlokalizowany jest: ......................................................................................................................

2. Termin płatności faktury: 21 dni

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

4. Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy: .......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........

..................................................................
                  podpis i pieczęć Wykonawcy
                       lub upełnomocnionego
                  przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik Nr 2

UMOWA NR   WOS/…../2016
na świadczenie usług stomatologicznych

zawarta we Wrześni w dniu ....... .................... 2016 roku pomiędzy Gminą Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,

NIP 789-10-01-386 reprezentowaną przez:

Tomasza Kałużnego - Burmistrza Miasta i Gminy Września

zwaną dalej „Zamawiającym” a:

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

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy i na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r.
poz. 907 ze zmianami)  strony zawierają następującą umowę:

§ 1

1.  Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  usługi  stomatologicznej  u  dzieci  klas  0  -  VI  Szkół  Podstawowych
…………………. w 2016 roku, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy.

2.  Zakres  rzeczowy  zamówienia  obejmuje  profilaktykę  stomatologiczną  dzieci  powyżej  6  roku  życia  (uzębienie
mieszane/stałe) w szczególności:
a) przegląd jamy ustnej,
b) zabiegi lakowania zębów,
c) wykonywanie zabiegów profilaktycznych i szerzenie oświaty zdrowotnej, instruktaże higieny jamy ustnej i fluoryzację. 
d) złożenie dokumentacji wraz z pisemną informacją dla rodziców o stanie jamy ustnej i wykonanych zabiegach.

3. Wszystkie postanowienia oferty Wykonawcy Strony włączają do treści niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca wykonawca zapewni świadczenie usług medycznych 5 dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 13.00.
2. Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada doświadczenie i wszelkie uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do wykonania
umowy  z  uwzględnieniem  zawodowego  charakteru  prowadzonej  działalności,  spełnia  wszystkie  przewidziane
obowiązującym  prawem  warunki  do  wykonywania  umowy,  w  szczególności  dysponuje  odpowiednimi  środkami
finansowymi, wykwalifikowanym personelem i dostępem do wyposażenia.

2) zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca będzie realizował umowę w placówce/kach: ..........................

§ 4

1.  Wykazy  dzieci  i  młodzieży  uprawnionych  do  świadczenia  przedmiotowej  usługi  od  dnia  10  lutego  2016  roku
Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej  do 9 lutego 2016 roku. Wykazy osób objętych przedmiotową usługa
Zamawiający będzie aktualizował i przekazywał elektronicznie Wykonawcy pod wskazany adres poczty elektronicznej
do 20-go dnia każdego kolejnego miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia usługi medycznej.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do nie przekazywania danych,  o których mowa w ust.  4 osobom trzecim oraz do ich
wykorzystania wyłącznie w celu wydania kart imiennych uprawniających do korzystania z usług medycznych. Ponadto
Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z danymi osobowymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi, a w szczególności do zapewnienia ich prawidłowej ochrony.

§ 5

1. Podstawą rozliczeń za usługi profilaktyki stomatologicznej będzie przedstawiony Zamawiającemu comiesięczny wykaz
dzieci i młodzieży objętych usługami, w oparciu o ryczałty określone w ust. 2.

2. Za usługi z zakresu:
1) przeglądu jamy ustnej jednego ucznia cena jednostkowa brutto wynosi: ……………. zł, (słownie: ………………… zł),
2) zabiegu lakowania zębów jednego ucznia cena jednostkowa brutto wynosi :…………………zł, (słownie: …………. zł),
3) wykonywania zabiegów profilaktycznych i szerzenie oświaty zdrowotnej, instruktarze higieny jamy ustnej i fluoryzację
jednego ucznia za cenę jednostkową brutto: .........................zł ( słownie: ......................................zł))
4) złożenia dokumentacji  wraz z pisemną informacją dla rodziców o stanie jamy ustnej i wykonywanych zabiegach
jednego ucznia za cenę jednostkową brutto:........................ ( słownie: ................................... zł)

3.  Łączna  wartość  umowy  za  wykonanie  przedmiotowego  zamówienia  nie  może  przekroczyć  kwoty:  …………......  zł
(słownie: ……………………).

4.  Wynagrodzenie  Wykonawcy za  usługi,  o  których  mowa w ust.  2,  będzie  płatne  miesięcznie  na  podstawie  faktury
wystawionej  w oparciu o liczbę uczniów wskazanych w wykazie,  o którym mowa w ust. 1, pomnożoną przez cenę
jednostkową wskazany w ust. 2 pkt. 1) lub  2). Faktura zawierać będzie kalkulację kosztów w podziale na usługi.

5.  Zapłata  nastąpi  na  wskazane  na  fakturze  konto  Wykonawcy  w  terminie  21  dni od  dnia  otrzymania  prawidłowo
wystawionej faktury przez Zamawiającego.



6.  Rozliczenia  za  świadczenie  usług  wynikających  z  niniejszej  umowy  dokonywane  będą  bezpośrednio  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę
trzecią.

§ 6

W celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, Strony powołują swoich przedstawicieli w osobach:
a) ze strony Zamawiającego: ………………………………………………..
b) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Zamawiający może skrócić termin wykonania umowy w przypadku przekroczenia kwoty określonej w § 5 ust. 3.

§ 8

Każdej ze stron służy prawo rozwiązania niniejszej umowy za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na
ostatni dzień miesiąca.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2.  Spory,  które  wynikną  ze  stosowania  niniejszej  umowy,  strony  poddają  rozstrzygnięciu  właściwemu miejscowo  dla

siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i

Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


