
załącznik nr 1do
szczegółowych warunków konkursu  

„świadczenie usług zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegających na sporządzeniu zdalnych opisów  
badań radiologicznych (RTG i TK) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

FORMULARZ OFERTOWY

......................................................................................... 
Nazwa podmiotu (zgodnie z wpisem do właściwego rejestru) 
............................................................................................... 
Adres podmiotu 
.............................................................................................. 
Rodzaj rejestru, NIP 

OFERTA 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Niniejszym  składam  ofertę  na  Świadczenie  usług  zdrowotnych  z  zakresu  teleradiologii  polegających  na
sporządzeniu zdalnych opisów  badań radiologicznych (RTG i TK) dla   Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie: 

 opisywanie badań TK, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku drogą teleradioterapii,
 opisywanie badań TK ANGIO, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku drogą teleradioterapii,
 opisywanie badań RTG, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku drogą teleradioterapii.

Za  realizację zamówienia oczekuję wynagrodzenia w kwocie:

LP POZYCJA TRYB OPISU** CZAS OPISU *Cena jednostkowa
opisu badania brutto

1

 OPIS RTG
(Z KONTRASTEM ORAZ BEZ 
KONTRASTU)

TRYB PLANOWE 120 GODZIN

TRYB CITO 24 GODZINY

TRYB NA RATUNEK 2 GODZINY

TRYB SOR 4 GODZINY

2 OPIS TK (Z KONTRASTEM ORAZ BEZ 
KONTRASTU)

TRYB PLANOWE 120 GODZIN

TRYB CITO 24 GODZINY

TRYB NA RATUNEK 2 GODZINY

TRYB SOR 4 GODZINY

3 OPIS TK ANGIO

TRYB PLANOWE 120 GODZIN

TRYB CITO 24 GODZINY

TRYB NA RATUNEK 2 GODZINY

TRYB SOR 4 GODZINY
*cena zaproponowana przez Oferenta nie podlega podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy
Przez badanie należy rozumieć:

a. W przypadku badania TK i RTG zleconego przez Zamawiającego każde badanie wynikające ze zlecenia,
b. W przypadku badania TK i RTG zleconego dodatkowo przez opisującego radiologa (np. dorobienie innej projekcji czy fazy badania TK) traktuje
się jako jednostkowo łączne ze zleceniem wynikającym z punktu a (wliczone w cenę badania z punktu a),
c. W przypadku badania RTG jednoczasowo tego samego obszaru/narządu (w kilku projekcjach) rozumie się jako jedno badanie,
d. w przypadku TK jedna okolica anatomiczna zgodnie z regułami sztuki medycznej, które stanowią: głowa, szyja, klatka piersiowa,jama brzuszna,
miednica,  kręgosłup  z  podziałem  na  okolice  anatomiczne  (kręgosłup  szyjny,  piersiowy,  lędźwiowy),  kończyna  górna  z  podziałem na  odcinki
anatomiczne oraz kończyna dolna z podziałem na odcinki anatomiczne.

** Objaśnienia:
TRYB PLANOWE – PACJENT AMBULATORYJNY
TRYB CITO – PACJENT HOSPITALIZOWANY,
TRYB NA RATUNEK – PACJENT W STANIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA, W TYM PACJENT SOR
TRYB SOR – PACJENT KIEROWANY Z SOR

………………………………………………….
       Pieczątka i podpis oferenta


