
Zaproszenie do skladania ofeń
o równowańości ponźej 30.000 euro

na łTkon}vanie w 2020 r. badań lekarskich pracowników oraz słuchaczy
cĆntrum Ksztalcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskirn

Gmina ostrowięc Świętokzyski - Centum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu
s\riętokrŻyskinL ul. Sandomierska 26A zaprasza do składania ofert ira wykonywanie
pofilaktycznych badan lekarskich z zakesu medycyny pmcy dla pracowników oraz
kandydatów na sfuchaczy Centrum Kształcęnia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim
(cKU).

I. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

1. PEedmiotem zamówienia jest:
a) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do

pmcy w CKU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia
30 maja 1996 r. w sprawie przęprowadzania badari lekarsKch pracowników' zakresu
profllaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzęczęń lekalskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U' 2019 poz. 1040 ze
zrn.),

b) wykon1.wanie badan lekarskich kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne
kursy zawodowe' zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpńa
2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkoł ponadpodstawowych lub
wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół,
śtudentórł' słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz' U'
2019 poz. 165l).

2. w postępowaniu mogą wziąć udział placówki medyczne, którę posiadają odpowiednie
uprawnienia do wykony.wanie działalności z zakesu medycyny pracy na ter}'to um
Rzeczpospolitej Polskiej oraz są zarejestrowanę w Rejestrze Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą (RPWDL).

II. ofeńs wi[na uwz8lędliać nw. warunki i wymogi.

1. ofeńa powinna być sporządzona nd załączonyln druku ot'eńy ,,ofeńa _ badania
lekarśkie 2020''. Formularz ofeĄ powinien zawierać wszystkie wymaganę dane.

2_ Do oferty nleży zatęzyć aktualny, datowarry nie wcześniej niż l tydzięń przed
upł}.wem teminu złożenia ofeń wydruk z KRS lub CEIDG (jeżeli dotyczy)'

3. Do ofety należy załącqć ',oświadczenie 
wykonawcy w zakresie wypełnienia

obowiązków informacyjnych'' przewidzianych w ań. 13 lub ań' 14 RoDo (ieżeli
dotyczy) - zalącznik nr l do oferĘ.

4. ofeńa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kurięra lub dostarczona
osobiścię na adres: Centrum Ksztalcenia Ustawicznego' ul. sandomierŚka 26A' 27-
4oo ostrowi€c Świętokrzyski, w terminie do 20.t 1.2019 r. do godz' 15:00'

5' oferia przesłana kurielem, pocą lub dostarczarra osobiście powinna być umieszczona
w zarnkniętej kop€Icie z napisem ''oferta na wykonywanie badań lekarskich w 2020 r.".

6. Pzy ofercie przesłanej pocztą lub kurierem liczy się data łpłl'wu do CKU'
7. Termin realizacji zamówięnia w okresie od 01.01.2020 r. do 31'lŻ,2020 r.
8' Miejsce wykon}.łania badan musi znajdowac się w oskowcu Świętokrzyskim, a co

najmniej 80% zlecortych przez lekarza badań powinno być wykony'rvane pod jednym
adresem (w placówce oferenta).

9' Badania winny być wykon1'rłane niezwłocznię od momęntu dostarczenia skierowania
na badania' Zaświadczenie lekarskie powinno być wydane najpóźniej w terminie 2 dń
od daty dostarcz€nia przez pracownika lub słuchacŻa kompletu wyników badań.

l0. Cena ofątowa netto nie może przekoczyć równowańości w złotych 30.000 Euro.

III. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty'

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteńum najniższej ceny brutto

przedstawionej w ofercię (pkt l ofeńy' poz' razem).



2. Otwarcie ofeń oraz negocjacie cenowe z ofęrentarni naśtąpi w śied'ibie
Zamawiającego w ostrowcu swiętokrzyskim, ul. sandomierska 2óA 21.t1.2019 r.
o godzinie 9:00.

3. ofęrty równowańości w złotych powyżej 30.000 Euro, niezawierające wszystkich
dokumentów okeślonych w pkt II, złożone po okeślonym wyżej terminie,
ńespęłniające któregokolwiek z warunków i wymogów z pkt. l[ zaproszenia nie będą
rozpatr}'\łane.

4. Przędstawiciele Wykonawców uczestniczących w otwarciu ofeń i negocjacjach
cenowych powinni posiadaó pisemne upoważnienia do podejmowania decyzji
w sprawach objetlch przedmiotem negocjacji.

5, Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, L1órego ofeta odpowiada zasadom
określonym w niniejszym zaproszeniu, a cęna oferty uzyskana w negocjacjach Ędzie
nAjniŻszA.

ó. o wyborzę najkorzystńejszej oferty cKU zawiadomi wykonawców za pośrednictwem
poczty ęlektonicznej. ogłoszenię o wyborzę zostanie również umieszczone na stronie
intemetowej cKU - www.ckuostrowi€c.p1.
W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, któręgo ofęrta została wybrarrą cKU
okeśli termin i miejsce zawarcia umowy, któIęj wzóI stano\łi załącznik do
zaploszęnia.

7. wybrany ofelent będzie zobowiązany do zawarcia z CKU pisemnej umowy na
wykonywanie badati leka.skich. Wzór umowy do pobrania: ,,Umowa badania
lekarskie 2020.pdf'.

8' JeŹeli Wykonawca' którego ofelta zostanie wyblana, uchyla się od zawarcia urnowy
w sprawię zamówienią CKU może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofęń, a \M razie potrzeby przeprowadza ich ponot'rre badanie i ocenę' chyba
że zachodŻq przeslanli unieważnienia postępowania.

9' Przedstawiciele wykona\łców uczestniczących w otwalciu ofelt i nęgocjacjach
cenowych powinni posiadać pisemne upoważnienia do podejmowania decyzji
w sprawach objęlych przedmiotem negocjacji.

IV. Dodatkowe informacje.
1. Cena ofeńowa moż€ być negocjowala w dół.
2' Nazwisko i telefon osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień:

Kierownik Administradno-Gospodarczy' tę|. 4'l 265-34-67, w. |05.
3. w toku badania i oceny ofeń cKU może żądać od Wykonawców wyjaśnień

doryczących treści złożonych ofęń.
4. warunki płatności - do 14 dni licząc od daty dostarczenia poprawnie wystawionych

faktur VAT.
5. cena ofeńowa netto nie może przekoczyć równowańości w złotych 30.000 Euro.
6. cKU zastrzega sobie prawo uniewźnienia postępowania beŻ podania przyczyn.
7. Do niniejszego zaproszenia załącza się Klauzulę informacyjną z ań. 13 RoDo w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (zalącznik nr l do
zaproszenia).

v' Zastrzeżelieprawne.
l. Zamawiający - cęntrum Kszta}ceńa Ustawicmego w ostrowcu Św. _ oświadcza

i informuje, ze niniejsze zaptoszenlę ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod Ęem
wyboru ofelty najkolzystniejszej pod względem cenow1m.

2' Złożeńe ofęrty nię stwaŹa po stonie wykonawcy loszczenia względem centum
IGztalceŃa Ustawicmego w ostrowcu swiętokrzyskim i jego następców prawnych
o zawarcię umowy.

,c,ostrowiec Świętokrzyski, 12.1 l.2019 r'


