
……………….., dnia …………………….. 

 

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH 

 

O F E R TA 
Usługa przeprowadzenia certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z 

wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2017 wraz z audytami nadzoru w kolejnych dwóch latach.” 

 

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy:  kod pocztowy: ……………… miejscowość: ………………………………… 

ul. ………………. ………………………….. nr domu: …………………..nr lokalu………………… 

e-mail:……………………………….. ……………., tel./faks……………………………………….. 

osoba reprezentująca : ……………………………………………………………………….., 

NIP: ……………………………………………… 

REGON: …………………………………………. 

KRS: ……………………………………………… 

CEiDG: …………………………………………….* 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 24.08.2021 r. na usługę polegającą na przeprowadzeniu 

certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO/IEC 27001:2017 wraz z audytami nadzoru w kolejnych dwóch w Ośrodku 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za 

kwotę: 

 

Wartość netto usługi……………………….…...……….... zł 

(słownie:………………………………………. ……………………………………………………… 

+ ………% VAT co stanowi …………………….zł brutto, 

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

 

2. Termin realizacji zamówienia:   

Etap I - proces ponownej certyfikacji do dnia 17.11.2021 r. 

Etap II – proces audytu nadzoru  do dnia 17.11.2022 r. 

Etap III – proces audytu nadzoru do 17.11.2023 r. 

3. Wykonawca oświadcza, że  spełnienia warunki udziału w postępowaniu: 

 

Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednimi zasobami osobowymi 

umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Zamówienia.  

Firma Wykonawcy jest obecna na rynku polskim od co najmniej 10 lat; 

Wykonawca posiada aktualne potwierdzenie akredytacji ISO 27001, wydane przez Polskie 

Centrum Akredytacji lub inną równoważną instytucję certyfikującą; 

W okresie od 01.01.20218 r. zrealizowali minimum 3 usługi audytu certyfikującego 

dla normy PN-ISO/IEC 27001 w podmiotach leczniczych. 

 

 

 

 

 



l.p. Wykaz podmiotów leczniczych w których Wykonawca realizował  

usługi audytu certyfikującego dla normy PN-ISO/IEC 27001  
Data realizacji audytu 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

4. Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się z treścią ogłoszenia. 

5. Wykonawca oświadcza, że projekt umowy stanowiący zał. Nr 2 do ogłoszenia został przez niego 

zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty do zawarcia umowy na 

określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną. 

7. Wykonawca oświadcza, że nie jest Wykonawcą w stosunku do którego ogłoszono upadłość 

likwidacyjną i/ lub układową; 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami zamówienia i nie wnosi do nich 

zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

9. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
10. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

11.   Wykonawca oświadcza, że nie złożył nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących   

      mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.  

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

                                                                                  ………………………………………….. 

                                                                                       Podpis osoby składającej ofertę 

 


