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Pieczątka Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Konkurs na realizację programu zdrowotnego pn.: Program zdrowotny dla mieszkcińców Gminy
Puchaczów na lata 2075 - 7027
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DANE OFERENTA

Nażwa oferenta

&

Adres

Kontakt (telefón, fax, e-mail)

Osoha odpowiedżiaina Ża

iecliżai{ę zadanla

Tel. kontaktowy

.§,ią

Osoba upoważnioria do
podpisania oferty i składania

oświadczeń woti w imieniu
ofererita

Nińiejsżfm skfadain ofertę na:

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy Puchaczów

poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń

specjalistycznych dotyczących chorób układu krążenia. Część

l

TAK / NtE*

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy Puchaczów

poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń

specjalistycznych dotyczących profilaktyki cukrzycy. Część ll TAK / NlE*

Póprawa stah'u zdrowia mieszkańców gminy Puchaczów
pióprzeil źWiękŚzenie dostępu do świadczeń

specjalistycznych dotyczących profilaktyki chorób

związanych z ośrodkowym układem nerwowym oraz chorób

związanych z naczyniami (tętniczymi, żylnymi,

lińfatyeznymi).§źęść tlI

TAK / NlE*
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,E,,Qpis real iąącji zadania
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2. Termin realizacji zadania

3. Perśonel ićaliżująty żadanie

,§

4;:Kijszt badania iednej osóbi (zt.}

5. (oSzt ba'dań diei§nosdćznlch jednej osoby
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6. ticzba osób obięłch badaniem

ż. cHłkowity koszt ied]izaeii żad.ińia (zł.l

8. Opis realizacji zadania
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1*. Mjrel,ł_ę reąliaęji zad ąn !a

!i T. ełm ! n,"re al,.z3 ęi l rą.dą ni a
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3-, Ęersp.nę! ręalizuiący ąada nie
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1,5J.Kp,9rt bpa3ń dĘnosĘczny.ch iednei osoby

(zł.)

,7,",c.głultg,wiĘk9§ztreę|izacjiząda.4ia(zł.)

',g-P.p,ls r."e, ą!i ząęi! za da n i a

podpis oferenta


