
Załącznik nr 5.1 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 1 – Komenda Miejska Policji w Koszalinie 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

2) wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

620 

 

…………… zł 

 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

180 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych miasta 

Koszalin przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………………………………przy 

ul. ……………..…………………….. w odległości …….. km od granic administracyjnych miasta Koszalina 

pod adresem: ………………………………………………… ,  w którym wyposażenie i urządzenia są 

zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 

 

 

 
 

 

 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców  



Załącznik nr 5.2 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 2 – Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie 

 

 

Lp

. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki 

Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) 1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania badań i 

przewidzianej do umieszczenia w pomieszczeniu 

przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju 

przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu 

przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie 

śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla 

nieletnich lub zakładzie poprawczym  

2) 2) wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub 

wystąpieniu przeciwwskazań medycznych do 

przebywania osoby zatrzymanej w pomieszczeniu 

przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju 

przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu 

przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie 

śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla 

nieletnich lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) 3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za cenę 

jednostkowa 

 

 

1300 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od osoby 

zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu  bądź 

innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

400 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Szczecin przy ul. ……………………………….. lub w miejscowości ………….….…………………  

przy ul. ……………..………………………………………………………w odległości …….. km od granic 

administracyjnych miasta Szczecin pod adresem: 

…………………………………………………………………,    w którym wyposażenie i urządzenia są 

zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców  

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 5.3 do SIWZ  

 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 3 – Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie – badanie psychiatryczne 
 

 

 

Lp

. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez jednostki 

Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

 

badanie psychiatryczne 

 

     70 

  

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Szczecin przy ul. ……………………………….. lub w miejscowości ………….….…………………  

przy ul. ……………..………………………………………………………w odległości …….. km od granic 

administracyjnych miasta Szczecin pod adresem: ……………………………………………………,    w 

którym wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 
 

 

 

 

 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5.4 do  SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 4 - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

2) wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

380 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

50 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Białogardzie przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….….…….… 

przy ul. ……………..……………………………………………………....……   w odległości …….….. km 

od granic administracyjnych miasta Białogardzie pod adresem: ……………………………………… , w 

którym wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia 
 

 

 
 

 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców  

 



Załącznik nr 5.5 do SIWZ  

 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 5 – Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie 
 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

2) wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

309 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

30 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Choszcznie przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….……..…….… 

przy ul. ……………..……………………………………………………....……   w odległości …….….. km 

od granic administracyjnych miasta Choszcznie pod adresem: ………………………………………..…… , 

w którym wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców  

 



Załącznik nr 5.6 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 
Części 6 – Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

2) wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

323 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

15 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Drawsku Pomorskim przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości 

………….……..…….… przy ul. ……………..………………………………………   w odległości 

…….….. km od granic administracyjnych miasta Drawsku Pomorskim pod adresem: 

………………………………………..…… , w którym wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, 

określonymi dla placówek medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców  

 

 



Załącznik nr 5.7 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 
Części 7 – Komenda Powiatowa Policji w Gryficach 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

2) wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

350 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

30 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Gryfice przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….……..…….… przy 

ul. ……………..………………………………………   w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Gryfice pod adresem: ………………………………………..…… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców  

 

 



Załącznik nr 5.8 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 8 – Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie  

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

2) wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

240 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

20 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Goleniów  przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….……..…….… 

przy ul. ……………..………………………………………   w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Goleniów pod adresem: ………………………………………..…… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców  

 
 



Załącznik nr 5.9 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 9 – Komisariat Policji Nowogard 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

2) wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

50 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

15 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Nowogard  przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….……..…….… 

przy ul. ……………..………………………………………   w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Nowogard pod adresem: ………………………………………..…… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców  

 
 



Załącznik nr 5.10 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 10 – Komisariat Policji Chojna 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

2) wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

91 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

8 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Chojna  przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….……..…….… przy 

ul. ……………..………………………………………   w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Chojna pod adresem: ………………………………………..…… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców  

 

 



 

Załącznik nr 5.11 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 
Części 11 – Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

2) wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

200 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

20 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Kamień Pomorskim  przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości 

………….……..…….… przy ul. ……………..………………………………………   w odległości 

…….….. km od granic administracyjnych miasta Kamień Pomorskim pod adresem: 

………………………………………..…… , w którym wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, 

określonymi dla placówek medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców  

 

 



Załącznik nr 5.12 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 
Części 12 – Komisariat Policji Międzyzdroje 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

2) wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

30 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

10 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Międzyzdroje  przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości 

………….……..…….… przy ul. ……………..………………………………………   w odległości 

…….….. km od granic administracyjnych miasta Międzyzdroje pod adresem: 

………………………………………..…… , w którym wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, 

określonymi dla placówek medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                        w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców  

 

 



Załącznik nr 5.13 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 13 – Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) 1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

2) wydania zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienia recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

500 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

80 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Kołobrzeg  przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….……..…….… 

przy ul. ……………..………………………………………   w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Kołobrzeg  pod adresem: ………………………………………..…… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
 

 



Załącznik nr 5.14 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 14 – Komenda Powiatowa Policji w Łobez 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

4) 1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

5) 2)   wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

6) 3)  wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

180 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

10 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Łobez  przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….……..…….… przy 

ul. ……………..……………………………………… w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Łobez  pod adresem: ………………………………………..…… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
 

 



Załącznik nr 5.15 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 15 – Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu  

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

7) 1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

8) 2)   wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

9) 3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

240 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

25 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Myślibórz  przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….……..…….… 

przy ul. ……………..………………………………………   w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Myślibórz  pod adresem: ………………………………………..…… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
 

 



Załącznik nr 5.16 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 16 – Komisariat Policji  Barlinek 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

2) wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub 

wystąpieniu przeciwwskazań medycznych do 

przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

60 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

10 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

Barlinka  przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….……..…….… przy ul. 

……………..………………………………………   w odległości …….….. km od granic administracyjnych 

Barlinka  pod adresem: ………………………………………..…… , w którym wyposażenie i urządzenia są 

zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
 

 



Załącznik nr 5.17 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 17 – Komisariat Policji  Dębno 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub 

zakładzie poprawczym  

2) wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub 

wystąpieniu przeciwwskazań medycznych do 

przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub 

zakładzie poprawczym wraz z uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

46 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

4 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Dębno  przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….……..…….… przy 

ul. ……………..………………………………………   w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Dębno  pod adresem: ………………………………………..…… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
 

 

 



 

Załącznik nr 5.18 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 18 – Komenda Powiatowa Policji w Policach 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

2) wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub 

wystąpieniu przeciwwskazań medycznych do 

przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

102 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

30 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Police  przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….……..…….… przy 

ul. ……………..………………………………………   w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Police  pod adresem: ………………………………………..…… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
 



 
Załącznik nr 5.19 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 19 – Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

2) 2)  wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub 

wystąpieniu przeciwwskazań medycznych do 

przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

223 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

70 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Pyrzyce  przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….……..…….… 

przy ul. ……………..………………………………………   w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Pyrzyce  pod adresem: ………………………………………..…… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
 



 
Załącznik nr 5.20 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 20 – Komenda Powiatowa Policji w Sławnie 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

4) 2)  wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub 

wystąpieniu przeciwwskazań medycznych do 

przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

290 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

90 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Sławno  przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….……..…….… 

przy ul. ……………..………………………………………   w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Sławno  pod adresem: ………………………………………..…… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
 



 
Załącznik nr 5.21 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 21 – Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

5) 2)  wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub 

wystąpieniu przeciwwskazań medycznych do 

przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

310 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

40 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Stargard Szczeciński  przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości 

………….……..…….… przy ul. ……………..………………………………………   w odległości 

…….….. km od granic administracyjnych miasta Stargard Szczeciński pod adresem: 

………………………………………..…… , w którym wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, 

określonymi dla placówek medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
 



Załącznik nr 5.22 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 
Części 22 – Komendę Powiatowa Policji w Szczecinku 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub 

zakładzie poprawczym  

2)  wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub 

zakładzie poprawczym wraz z uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

368 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

5 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Szczecinku przy ul. …………….………………….…… lub w miejscowości ………….……..… przy 

ul. ……………..……………………………………………….w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Szczecinku pod adresem: ………………………………..……… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
 

 
 



Załącznik nr 5.23 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 23 – Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

6) 2)  wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub 

wystąpieniu przeciwwskazań medycznych do 

przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

7) 3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

254 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

5 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Świdwin przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości ………….……..…….… 

przy ul. ……………..………………………………………   w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Świdwin pod adresem: ………………………………..……… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
 

 



Załącznik nr 5.24 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 24 – Komisariat Policji w Połczynie Zdroju 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym  

8) 2)  wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku lub 

wystąpieniu przeciwwskazań medycznych do 

przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich 

lub zakładzie poprawczym wraz z 

uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

156 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

15 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Pałczyn Zdrój przy ul. …………….……………………. lub w miejscowości 

………….……..…….… przy ul. ……………..………………………………………   w odległości 

…….….. km od granic administracyjnych miasta Pałczyn Zdrój pod adresem: 

………………………………..… , w którym wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, 

określonymi dla placówek medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
 

 



Załącznik nr 5.25 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 25 – Komenda Miejska Policji w Świnoujściu 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) badania lekarskiego osobom doprowadzonym 

do miejsca wykonywania badań i przewidzianej 

do umieszczenia w pomieszczeniu 

przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju 

przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu 

przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie 

śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla 

nieletnich lub zakładzie poprawczym  

2)  wydania zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub 

zakładzie poprawczym wraz z uzasadnieniem 

3) wystawienia recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

165 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

13 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Świnoujście przy ul. …………….………………….…… lub w miejscowości ………….……..… 

przy ul. ……………..……………………………………………….w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Świnoujście pod adresem: ………………………………..……… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
 

 

 

 



Załącznik nr 5.26 do SIWZ  

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 

Części 26 – Komenda Powiatowa Policji w Wałczu 

 

 

Lp. 

 

 

Świadczenie usług medycznych obejmujących 

badanie osób zatrzymanych zlecanych przez 

jednostki Policji 

 

Szacunkowa 

ilość badań 

 

Oferowana 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

badanie 

 

Wartość brutto 

A B A x B 

1 

1) wykonanie badania lekarskiego osobom 

doprowadzonym do miejsca wykonywania 

badań i przewidzianej do umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub 

zakładzie poprawczym  

2)  wydanie zaświadczenia lekarskiego o braku 

lub wystąpieniu przeciwwskazań medycznych 

do przebywania osoby zatrzymanej w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób 

zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, 

tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, 

policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, 

zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub 

zakładzie poprawczym wraz z uzasadnieniem 

3) wystawienie recepty na niezbędne leki oraz  

wskazania do ich stosowania i dawkowania za 

cenę jednostkowa 

 

 

420 

 

…………… zł 

 

…………..zł 

2 

pobranie krwi (bez badania analitycznego) od 

osoby zatrzymanej na zawartość we krwi alkoholu 

bądź innego podobnie działającego środka oraz 

sporządzenie protokołu pobrania krwi 

 

80 

 

…………… zł 

 

…...……zł 

 

Całkowita wartość oferty brutto 

 

…………. zł 

 

Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia w obiekcie zlokalizowanym w granicach administracyjnych 

miasta Wałcz przy ul. …………….………………….…… lub w miejscowości ………….……..… przy ul. 

……………..……………………………………………….w odległości …….….. km od granic 

administracyjnych miasta Wałcz pod adresem: ………………………………..……… , w którym 

wyposażenie i urządzenia są zgodne z wymaganiami, określonymi dla placówek medycznych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 

 

 

 
 

    ……......….....……….                         …….......… ….........……………..............………………….........…                           
Miejscowość, data                                                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców 
 

 


