
 Załącznik Nr 2
Do Umowy Nr ZS…………………………..

KOSZTORYS

Wysokość dofinansowania zgodnie z niniejszą Umową (w tym słownie w złotych): 
……………………………………... zł ( ……………………………….. 00/100)

Lp Rodzaj kosztów * Ilość 
jednostek
(liczba 
procedur)

Koszt 
jednostkowy
dla 
poszczególnych
elementów w 
ramach jednej 
procedury
ponoszony 
przez parę

Koszt 
jednostkowy 
dla 
poszczególnych
elementów w 
ramach jednej 
procedury 
finansowany ze 
środków gminy

Całkowity koszt
jednostkowy
dla 
poszczególnych
elementów w 
ramach jednej 
procedury
(kol. 4 + kol. 5)

Koszt całkowity 
dla 
poszczególnych 
elementów  
procedury 
ponoszony przez
pary 
(kol. 3 x kol. 4)

Koszt całkowity  
dla 
poszczególnych 
elementów  
procedury 
finansowany ze 
środków gminy
(kol. 3 x kol. 5)

Koszt całkowity 
dla 
poszczególnych 
elementów 
procedury
(kol.3 x kol.  6)
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I. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub
z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie)

1. Wizyta kwalifikująca 
medycznie parę do 
udziału w programie

2. Poradnictwo, o 
którym mowa w 
rozdz. IV pkt 4 
ogłoszenia 
otwartego konkursu 
ofert

3. Stymulacja mnogiego
jajeczkowania wraz 
z monitoringiem 
i badaniami 
niezbędnymi               
do przeprowadzenia 
leczenia

4. Dobór anonimowego
dawcy nasienia 
(w przypadku 
dawstwa innego niż 
partnerskie) jeśli 
dotyczy

5. Wykonanie punkcji 
pęcherzyków 
jajowych

6. Znieczulenie ogólne 
podczas punkcji

7. Pozaustrojowe 
zapłodnienie i nadzór
nad rozwojem 
zarodków in vitro
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8. Transfer zarodków 
do jamy macicy

9. Kriokonserwacja 
zarodków 
z zachowanym 
potencjałem 
rozwojowym 
nietransferowanych 
do jamy macicy

 OGÓŁEM

II. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni
(dawstwo inne niż partnerskie)

1. Wizyta kwalifikująca 
medycznie parę do 
udziału w programie

2. Dobór anonimowej 
dawczyni komórek 
rozrodczych;

3. Przygotowanie 
biorczyni do 
transferu 
zarodka/ów

4. Pozaustrojowe 
zapłodnienie 
komórek jajowych     
od anonimowej 
dawczyni i nadzór 
nad rozwojem 
zarodków in vitro;

5. Transfer zarodków 
do jamy macicy w 
cyklu świeżym jeśli 
pozwala na to 
sytuacja kliniczna 
pacjentki;

6. Kriokonserwacja 
zarodków 
z zachowanym 
potencjałem 
rozwojowym 
nietransferowanych 
do jamy macicy

OGÓŁEM

III. Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) 

1. Wizyta kwalifikująca 
medycznie parę do 
udziału w programie
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2. Dobór anonimowych
dawców zarodka

3. Przygotowanie  
biorczyni do 
transferu 
zarodka/ów

4. Przygotowanie 
zarodków i transfer 
zarodków do jamy 
macicy

OGÓŁEM

* elementy ujęte w ramach jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego
**  dofinansowanie  w  wysokości  nie  wyższej  niż  6  000,00  zł  dla  jednej  procedury  zapłodnienia  pozaustrojowego  ramach  dawstwa
partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub jednorazowego dofinansowania w wysokości do 3 000,00 zł do procedury adopcji zarodka.
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