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…………………….., dnia ……………………  

OŚWIADCZENIE 

 W imieniu Oferenta tj.:  

………………………………………………….…………………………………………………………………………… (nazwa Oferenta)  

niniejszym oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej 

w przedmiotowym postępowaniu konkursowym w zakresie PAKIETU 1 deklaruję, że:  

wytworzone, przez Oferenta produkty lub przez podmiot, który jest/będzie przez niego 

zaopatrywany w osocze,  będą dostępne na rynku polskim poprzez przystąpienie do postępowań, 

o udzielenie zamówień na dostawę immunoglobuliny w 2023 r. na rynek polski, ogłaszanych przez 

podmioty lecznicze lub udokumentowanie realizacji dostaw immunoglobuliny w 2023 r. na rynek polski 

wynikających z wcześniej zawartych umów, w ilości odpowiadającej co najmniej 100 % tego produktu 

wytworzonego z ilości 237870 litrów osocza (+/- 50%, przy czym w przypadku 

zwiększenia/zmniejszenia ogólnej ilości osocza deklarowana ilość immunoglobuliny zostanie 

proporcjonalnie zwiększona/zmniejszona), przy założeniu średniej wydajności produkcyjnej na 

poziomie 4,5 g z 1l osocza, przy czym kwartalnie będę realizował deklarację w ilości co najmniej  

25% wskazanej wyżej ilości immunoglobuliny. 

Jednocześnie, potwierdzam, iż kwota za immunoglobulinę oferowaną na rynek polski  

ww. określonej w warunkach konkursu ilości nie będzie wyższa niż kwota refundacji. 

Przyjmuję do wiadomości, że w razie stwierdzenia, że na dzień ogłoszenia nowej edycji konkursu na 

sprzedaż osocza w 2023 r., nie wywiązałem się ze złożonej deklaracji i nie zaoferowałem na rynek polski 

takiej ilości produktu, która odpowiadałaby sumie ilości produktu oferowanego co kwartał, Minister 

Zdrowia może podjąć decyzję o wstrzymaniu dalszych dostaw osocza do czasu wykazania realizacji 

deklaracji na wymaganym poziomie, a ponadto wykluczyć oferenta z kolejnych edycji konkursu 

(zarówno w 2023 r., jak i następnym) z uwagi na to, iż nie daje on gwarancji wywiązania się ze złożonej 

deklaracji do końca 2023 roku. 

Jednocześnie zobowiązuję się raz na kwartał przekazać do Ministra Zdrowia za pośrednictwem 

Narodowego Centrum Krwi na adres nck@nck.gov.pl, informację zawierającą:  

• liczbę postępowań o udzielenie zamówień na dostawę immunoglobulin na rynku polskim, w których 

Oferent i/lub Dystrybutor Oferenta wziął udział, wraz z oferowaną ilością immunoglobuliny, 

z rozróżnieniem na ilość immunoglobuliny, co do której nie zostały zawarte umowy na sprzedaż   

i dostawę, o ile zachowanie oferenta w tym zakresie nie będzie nosiło znamion pozorności (należy 

podać przyczynę wraz z wyjaśnieniem) oraz na ilość immunoglobuliny, w stosunku do której faktycznie 

zostały zawarte umowy na sprzedaż i dostawę w 2023 r. 

W przedkładanym raporcie będą znajdowały się następujące informacje:   

− data ogłoszenia postępowania, 

− nazwa świadczeniodawcy, 

− numer i link do strony postępowania, 
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− numer pakietu, 

− ilość immunoglobuliny w g., 

− oferowana cena za 1 g. immunoglobuliny, 

− status wyniku, 

− w przypadku postępowań zakończonych wynikiem „odrzucone” należy podać 

zestaw/nr pytania oferenta o zmiany zapisów SWZ/dopuszczenie preparatu do 

przetargu, w stosunku do którego nastąpiła decyzja odmowna. 

 • ilość immunoglobuliny dostarczonej w 2023 r. wynikającą z wcześniej zawartych umów, tj. zawartych 

przed dniem ogłoszenia konkursu 

______________________________  

podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis 
osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta 


