Dąbrowa Górnicza, dn. 20.07.2017
Zespól Szkól Sportowych
im. Polskich Olimpijczyków
w Dąbrowie Górniczej

ul. Chopina 34
41-300 Dąbrowa Górnicza

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ŚWIADCZENIE PROFILAKTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej „Pzp”.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest odpłatne udzielanie profilaktycznych świadczeń zdrowotnych
pracownikom Zleceniodawcy:
- wykonywanie badań wstępnych , okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych,
- orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach
wykonawczych wydanych na jego podstawie,
- ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia
występujące
w miejscu pracy,
- prowadzenie działalności konsultacyjnej i diagnostycznej w zakresie patologii zawodowej.
Rodzaj usługi medycznej;
1. badanie lekarskie z wydaniem zaświadczenia o zdolności do pracy,
2. RTG,
3. podstawowe badania laboratoryjne,
4. konsultacja specjalistyczna okulistyczna,
5. konsultacja specjalistyczna okulistyczna + pole widzenia,
6. konsultacja specjalistyczna neurologiczna,
7. konsultacja laryngologiczna,
8. konsultacja laryngologiczna z badaniem audiometrycznym,
9. konsultacja foniatryczna,
10. EKG,

11. Zdjęcie RTG kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego,
12. udział lekarza i pielęgniarki w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, działającej
na terenie zakładu,
13. przegląd stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
14. badania lekarskie z wypisaniem zaświadczenia do celów sanitarnoepidemiologicznych
+ badanie RTG,
15. badania psychotechniczne.
II. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. dane identyfikacyjne wykonawcy - nazwę, adres, nr Regon, nr NIP, nr telefonu, e - mail,
2. cenę brutto za wykonanie usługi dla jednej osoby.

III. OKRES I WARUNKI WYKONANIA USŁUGI:
- czas wykonania usługi od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.
IV. OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:
* cena (100%)
V. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do 28.07.2017 r. w formie:
- pisemnej na adres Zamawiającego:
Zespól Szkól Sportowych
im. Polskich Olimpijczyków
w Dąbrowie Górniczej
ul. Chopina 34
41-300 Dąbrowa Górnicza

- w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@zssdg.edu.pl

