
Zaproszenie do składania ofert
o równowartości poniżej 30.000 euro

na wykonywanie w 2oL7 r. badań lekarskich
pracowników oraz sluchaczy .

Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim

Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do slcladania ofert na
wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracownikóW oraz
słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego.

l. oPls PRzEDMloTU zAMÓWtENIA

1' Przedmiotem zamówienia jest:

a) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy
Centrum Kształcenia Ustawicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. W sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz' U' z 1996 r. Nr 69
poz' 332 z późn. zm.\,

b) wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2oL4 r. (Dz.U.

228.08.201.4 r., poz. L1.441.

2' Liczba osób kierowanych na badania profilaktyczne wyniesie w skali roku około 270 osób (ok. 20
pracowników + ok. 250 słuchaczy). CKU zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób kierowanych
na badania w okresie obowiązywania umowy.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział placówki medyczne, które posiadają odpowiednie
uprawnienia 'do wykonywanie działalności z zakresu medycyny pracy na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

ll. oferta winna uwzgIędnia ćn|w warunki i wymogi.

1. oferta powinna być sporządzona na załączonym druku oferty ,,Oferta - badania lekarskie
20L7".

2. oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres;
ckuostrowiec@gmail.com, faksem na nr: (4Il 265 34 67, poczty, kuriera lub dostarczona
osobiście na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 264, 27-4oo
ostrowiec świętokrzyski, w terminie do dnia 25.11.2017 r. do godz. 15:00.

3. oferta przesłana kurierem lub pocztą powinna być umieszczona W zamkniętej kopercie
z napisem ,,oferta na wykonywanie badań lekarskich w 2oL7 r'" '

4' Przy ofercie przesłanej pocztą lub kurierem liczy się data wpływu do CKU.
5. oferta przesłana pocztą elektroniczną powinna być niezwłocznie potwierdzona

przesłaniem/dostarczeniem oryginału na adres CKU.

6' Termin realizacji zamówienia w okresie od 01.01.20!7 r. do 3t,12.2ol7 r.

7 ' Miejsce przeprowadzania badań powinno znajdować się w ostrowcu Świętokrzyskim.
8' Cena ofertowa netto nie może przekroczyć równowartościw złotych 30.000 Euro.

lll. Ocena ofert. '

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100%

lV. l nformacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

L' otwarcie ofert nastąp! w siedzibie zamawiającego 28.tL.2017 r. o godzinie 9:00.
W dniu otwarcia ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.



oferty niezawierające wszystkich pozycji ze specyfikacji, złożone po określonym wyżej
terminie, niespełniające któregokolwiek z warunków i wymogów z pkt. l i ll oraz
przekraczające kwotę, o której mowa w pkt 1 nie będą rozpatrywane.
o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadom.i' wykonawców za pośrednictwem
poczty elektronicznej. ogłoszenie o wyborze zostanie również umieszczone na stronie
internetowej zamawiającego www.ckuostrowiec. pl

Wybrany oferent będzie zobowiązany do zawarcia z CKU pisemnej umowy na wykonywanie
badań lekarskich. Wzór umowy do pobrania -,,Umowa-Badinia lekarskie 2ot7.pd{''

V. Dodatkoweinformacje.
1'' Cena ofertowa może być negocjowana w dół.
2. Nazwisko itelefon osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień: Marian Zdonek,

tel. 41 265-34-67, w. 105.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Warunki płatności - do 14 dni, licząc od daty dostarczenia poprawnie wystawionych faktur
VAT.

VI. Zastrzeżenieprawne.
1' Zamawiający Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu św., oświadcza i informuje, że

niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty
najkorzystniejszej pod względem cenowym.

2. Złożenie oferty nie stwarza po stronie wykonawcy roszczenia względem Centrum Kształcenia
Ustawicznego w ostrowcu świętokrzyskim ijego następców prawnych o zawarcie umowy.
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