
 
 

Załącznik Nr 1 

do Formularz oferty 

 

 

 

„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” 

RPWP.06.06.03-30-0004/18-00 

 

 

Oferent 

Nazwa ………………………………………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………….. 

Tel. /email ……………………………………………………………………………….……. 

NIP ………………………………………………………………………………………..…… 

REGON ……………………………………………………………………………….…..…… 

Osoba reprezentująca oferenta (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczenia Oferenta 1  

składane na potrzeby konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego 

realizowanego w ramach projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji 

Kalisko – Ostrowskiej”  na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r.                    o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), 

art. 48 ust. 1, 4, 5 oraz art. 48a ust. 2 i art. 48b ust.1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 

poz. 1373 ze zm). 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia, warunkami konkursu i regulaminem 

organizowania konkursu, 

2. sprzęt medyczny, używany do realizacji badań spełnia wymogi określone w ustawie z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.), 

3. oferent dysponuje gabinetem lekarskim spełniającym wymogi określone w przepisach 

prawa potwierdzone tytułem prawnym do lokalu, 

4. osoby realizujące poszczególne działania w ramach realizacji programu posiadają 

odpowiednie kwalifikacje i aktualne  uprawnienia do ich wykonywania, 

 
1 Oświadczenie jest składane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę 



 
 

5. w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodne                                  

z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych, 

6. nie byłem(am) karany(a) za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

oraz nie orzeczono wobec mnie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi 

7. oferent jest jedynym posiadaczem rachunku, na które zostaną przekazane środki                               

i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania  rozliczenia tych środków 

pod względem finansowym i rzeczowym, 

8. kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

 

 

            

            …………………………….. 
                   (podpisy osób 

 reprezentujących oferenta) 


