
Zaproszenie do składania ofert
o równowartości poniżej 30.000 euro

na wykonywanie w 202t r. badań lekarskich pracowników oraz kandydatów do szkół
policealnych i na kwalifikaryjne kursy zawodowe w

Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrryskim

Gmina ostrowiec Świętokrzyski - Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu
Swiętokrzyskim' ul. Sandomierska 26A zaprasza do składania ofert na wykonywanie
profilaktycznych badań lekarskich z zahesu medycyny pracy dla pracowników otaz
kandydatów do szkół policealnych i na kwalif,rkacyjne kursy zawodowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego w ostrowcu Swiętokrzyskim (CKU).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamówieniajest:

a) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do
pracy w CKU zgodnie z obwieszczeniem Dz.U. Ż016 poz.2067 MinistruZdrowiaz
dnia 4 listopada 2016 t. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Zdrowia i opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badń lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami otaz
orzeczen lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

b) wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne
kursy zawodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
201'9 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub
wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół,
studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U.
Ż0I9 poz.1651).

2. W postępowaniu mogą wziąć udział placówki medyczne' które posiadają odpowiednie
uprawnienia do wykonywanie działalności z zalłesu medycyny pracy na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej oruz są zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących
Działalnoś c Leczniczą (RPWDL).

Spehianieww.warunków Wykonawcaoświadczeniemstanowiącymzałacnknr I

do oferty.

II. oferta winna uwzględniać nw. warunki i wymogi.

1. oferta powinna byó sporządzona na załączonym druku oferty ,'Formularz ofeńolvy'o _

załączony do zaproszenia . Formularz oferty powinien zau,ieraÓ wszystkie wymaganę
dane.

2. Do oferty naleŻy załączyc aktualny, datowany nie wczeŚniej niz tydzieil' przed
upływem terminu złoŻęniaofert wydruk z KRS lub CEIDG QeŻeli dotyczy).
Do oferty naleŻy załączyc ,,oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych'' przewidzianych w aft. 13 lub art. 14 RoDo (ieżeli
dotyczy) - Załączniknr 3 do oferty.
Do oferty naleŻy zaŁączyć ',oŚwiadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu o udzieleniu zamówienia'' - Załączniknr 1 do oferĘ.
oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona
osobiście na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego' ul. Sandomierska 26A,27-
400 Ostrowiec Świętokrzyski, w terminie do 23.1L.2020 r. do eodz. 15:00.
Przy ofercie przesłanej pocztą lub kurieremliczy się data wpływu do CKU.
oferta przesłana kurierem, pocztą lub dostarczana osobiście powinnabyć umieszczona
w zamkniętej kopercie z napisem ,'oferta na wykonywanię badan lekarskich w 2021' r.".
Termin realrizaĄi zamówienia w okresie od 01.01.2021 r. do 3l.12.202t r.
Miejsce wykonywaniabadafi musi znajdowaó się w ostrowcu Świętokrzyskim, a co
najmniej 80oń zlęconych ptzez lekarza badań powinno być wykonywane pod jednym
adresem (w placówce oferenta).
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10. Badania winny być wykonywane niemvłoczrtie od momentu dostarczenia skierowania
na badania- Zaświadczenie lekarskie powinno być wydane najpóŹniej w terminie 2 dni
od daty dostarczeniaprzezpracownika lub kandydata komplei" wynilO* badan.

1 1. Cena ofertowa netto nie może przek'roczyć równowartości w złotyóh30.000 Euro.
12. oświadczenie o akceptacji treści umowy ofaz umowy powierzenia danych osobowych

(załączniknr 2 do oferty);

III. Informacje dotyczące rvyboru najkorrystniejszej oferty.

l. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriumnajniŻszej ceny brutto
przedstawionej w ofercie (pkt I oferty, poz.razem).

2. Otwarcie ofeń oraz negociacie cenowe z oferentami nastąpi w siedzibie
Zamawiającego w ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26a.24.lt.2020r.
o godzinie 11:00

3- oferty równowartości w złotych powyżej 30.000 Euro, niezawierające wszystkich
dokumentów określonych w pkt II' złoŻone po okreŚlonym -y'"j terminie,
niespełniające któregokolwiek z warunków i wymogów z pkt.II- zaproszenia nie będą
rozpatrywane.

4. Przedstawiciele Wykonawców uczestniczących w otwarciu ofert i negocjacjach
cenowych powinni posiadać pisemne upoważnienia do podejmowania óeryzji w
sprawach obj ętych przedmiotem negocj acji.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszym Zaproszeniu, a cena oferty będzie najnizszi.

6. o wyborze najkorzystniejszej oferty CKU zawiadomi ofereńtów za pośrednictwem
pocńy elektronicznej. ogłoszenie o wyborze zostanie również umięszczone na stronie
intemetowej CKU -www.ckuostrowiec.pl

7. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy' którego oferta została
określi termin i miejsce zawarcia umowy' którei wzot stanowi

wybrana, CKU
zaŁącznik do

z CKU pisemnej umowy na
pobrania:,rlJmowa badania

zaptoszenia.
8. Wybrany oferent będzie zobowiązany do zawarcia

wykonywanie badań lekarskich. Wzór umowv do
lekarskie 2021.pdf'.

9. IeŻeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od za:warcia umowy
w sprawie zamówienia, CKU może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośrół
pozostałych ofert, aw razie potrzeby przeprowadzaichponowne badanie i ocenę, chyba
Że zachodzą przesłanki uniewaznienia postępowania.

l0. Przedstawiciele Wykonawców uczestniczących w otwarciu ofert i negocjacjach
cenowych powinni posiadać pisemne upoważnienia do podejmowania deóyzji
w sprawach objętych przedmiotem negocjacji.

IV. Dodatkowe informacje.
1. Cena ofertowa moze być negocjowana w dół.
2. Nazwisko i telefon osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień:

Kierownik Administracyjno-Gosp odarczy, tel. 4 1 265 -34 -67, w. I 05.
3. W toku badania i oceny ofert CKU może ŻądaÓ od Wykonawców wyjaśnień

doty czący ch treści złożonych ofert.
4. Warunki płatności - do 14 dni licząc od daty dostarczenia poprawnie wystawionych

faktur VAT.
5. Cena ofertowa netto nie może przehoczyć równowartości w złotych 30.000 Euro.
6. CKU zastrzega sobie prawo uniewaznienia postępowania bez podani aprzyczyn.
7. Do niniejszego Zaproszenia załącza się Klauzulę informacyj ną z art. 13 RoDo w celu

związanym z postępowaniem o udzielenię zamówienia pubiicznego.
V. Zastrzeżenieprawne.



1. Zamawiający - Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Św. - oświadcza
i informuje, że niniejszę zaptoszenie ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem
wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

względem Centrum
następców prawnych

2. ZłoŻęnie oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy roszczenia
Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętołrzyskim i jego
o zawarcie umowy.
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