
Zaproszenie do składania ofeń
o równowańości poniżej 30.000 euro

na wykonyrvanie w 2019 r. badań lekarskich
pracowników oraz sluchacry

Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w C)strowcu Świętokrzyskjm

Gmina ostrowiec Świętokrzyski - Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu
Swiętokrzyskim, ul. Sandomierska 26.Ą zaplasza do składania ofert na wykonywanie
profilaktycznych badan lekarskich z zakesu medycyny pracy dla pracovmików oraz
sfuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego.

I. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) sprawowanie profilakĘcznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do
pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego zgodnie z Rozporządzeniem Minisha
Zdro.uv.ta i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczett lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w Kodeksie Pracy (Dz. U. 2016 po2.2067)

b) lłykon1rvanie badan lekarskich kandydatów do szkoł policealnych i na kwalifikacyjne
kursy zawodowe, zgodnie z Rozporządzsniem Ministra Zdłovłia z dnia 28 sie1pnia
2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub
wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,
sfuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników sfudiów
doktoranckich (Dz.U. 2014 poz. ll44 ze zn.).

2. Liczba osób kierowanych na badania profilaktyczne wydesie w skali roku około 190
osób (ok. 20 pracowników + ok. 170 słuchaczy). CKU zastrzega sobie prawo zmiany
liczby osób kierowanych na badania w okresie obowiązy'wania umowy.

3. W postęowaniu mogą wziąć udział placówki medyczne, które posiadają odpowiednie
upfawnięnia do wykonywanie działalności z zakresu medycyny pracy na terytorium
RzeczpospolĘ Polskiej oraz są zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących
Działa]ność Leczrriczą (RPWDL).

II. ofeńa winna uwzględniaó n/w warunki i wymogi.

1. ofefta powinna byÓ sporządzona na załączonym druku ofeĘ ,,Ofeńa - badania
lekarskie 2019". w formularzu oferty powiru:y byó podarre wszystkie wymagane
dane.

2. Do ofeńy należy załączyć, aktualny' datowany na dzień poprzedzający złożenie ofeĘ
wydruk z KRS lub CEIDG (eżeli doĘczy).

3' ofeńa powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
ckuostrowiec@gmail.com' faksem na nr: (41) 265 34 67, poczĘ, kuriera lub
dostarczona osobiście pod adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul.
Sandomierska 26A, 27-40n Ostrowiec Świętokrryski, w terminie do dnia

4.
22.11.2018 r. do eodz. 15:00.
oferta przesłana kurierem lub pocŹą powinna być umieszczona w zamkniętej
kopercie z napisem,,Oferta na wykonywanie badń lekarskich w 2019 r''''
Przy ofercie przesłanej pocztą lub kurierem liczy się data wpĘrvu do CKU.
oferta przesłana począ elektroniczną powinna być niezwłocznie potwierdzona
przesłaniem,/dostarczeniem oryginafu na adles cKU'
Termin realizacji zamówienia w okesie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Miejsce wykonyrvania badań powinno znajdowaó się w ostrowcu Świętokrzyskim.
Cena ofertowa netto nie może przekroczyÓ równowartości w złotych 30.000 Euro.

III. ocena ofeń.

Kryteria oceny ofert:
Cena za wykonanie badania okesowego l osoby - 100%
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IV. Informacje dotyczące wyboru najkorłystniejszej oferĘ.

1. Otwarcie ofeń oraz negocjacje cenowe Z oferentami, których 'oferty nie podlegają
odrzuceniu, nastąpi w siedzibie zamawiającego w Ostrowcu Świętokrryskim, ul.
Sandomierska 26A 23.lt.20l8 r. o godzinie 9:30. W czasie otwarcia ofeń
zamawiający poda kwotę, jaĄ zamierza płzeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

2. oferty równowartości w złotych powyżej 30.000 Euro, niezawierające wszystkich
dokumentów określonych w pkt II' złożone po określonym wyżej terminie,
niespełniające któregokolwiek z warunków i wymogów z pkt' I i II zapłoszenia oraz
przekraczające kwotę' o któĘ mowa w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

3. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamaitający zawiadomi wykonawców za
pośrednictwem poczty e|ektronicznej. ogłoszenie o wyborze zostanie również
umieszczone na stronie intemetowej zamawiającego www.ckuostrowiec.p1'
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy' którego ofeńa została wybrana,
Zamawiający oheśli termin i miejsce zawarcia rrmowy' której wzór stanowi załącznik
do zaproszenia.

4. Wybrany oferent będzie zobowiązany do zawarcia z CKU pisemnej rrmowy na
wykonyrvanie badń lekarskich oraz umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Wzory umów do pobrania: ,,Umowa Badania lekarskie 2019.pdf, oruz
,,Umowa przetw arzania danych.pdPt.

5. Jeżeli Wykonawca, którego ofeńa zostanie wybraną uchyla się od zawarcia umowT'
w sprawie zamówienia, Zanailający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, a w razie potrzeby ptzeprowadza ich ponowne badanie i ocenę,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia poĘpowania.

6. Przedstawiciele Wykonawców uczestniczących w otwarciu ofert i negocjacjach
cenowych powinni posiadać pisemne upoważnienia do podejmowania decyzji
w sprawach objęĘch przedmiotem negocjacji.

V. Dodatkoweinformacje.
1' Cena ofertowa może byó negocjowarra w dół.
2. Nazwisko i telefon osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień: Marian

Zdonek, tel. 41 265-34-67, w. 105.
3. W toku badania i oceny ofert Zarnaitający może żądaÓ od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących heści złożonych ofert'
Warunki płatności - do 14 dni, licząc od daty dostarczenia poprawnie wystawionych
faktur VAT.
Cena ofertowa netto nie może ptzekoczyó równowańości w złotych 30.000 Euro.
Zama'wiający zastrzega sobie prawo uniewżnienia postępowania bez podania
ptzyczyn.

YL Zastrzeżenie prawne.
1. Zanaułiający Centrum KsŻałcenia Ustawicznego w ostrowcu Św', oświadcza

i informuje, że niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter sondażrr rynku pod
kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

2. Złożenie ofeńy nie stwarza po stronie wykonawcy roszczenia względem Cęntrum
Kształcenia Ustawicanego w ostrowcu Swiętokrzyskim i jego następców prawnych
o zawarcie umowy.
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