
 

                                                                                                                 Prudnik, dnia 02.12.2014 r.
L.p.19 OR2420.7.2014                                                                                                                          
                                                                        
Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku zaprasza  do złożenia oferty  cenowej  na  realizację
usługi w zakresie medycyny pracy dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na 2015 rok 

Określenie przedmiotu zamówienia: Opieka profilaktyczna polega na:

1.1 ograniczeniu szkodliwego wpływu warunków pracy, w szczególności przez:

a) rozpoznawanie  i  ocenę  czynników  występujących  w środowisku  pracy,  mogących  mieć

ujemny wpływ na zdrowie

b) rozpoznawanie  i  ocenę  ryzyka  w  środowisku  pracy  oraz  informowanie  pracodawców  i

pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego

następstwem,

c) udzielanie  pracodawcom  i  pracującym  porad  w  zakresie  organizacji  pracy,  ergonomii,

fizjologii i psychologii pracy

1.2 sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez: 

a) wykonywanie  badań  wstępnych,  okresowych  i  kontrolnych  przewidzianych  w  Kodeksie

Pracy,

b) orzecznictwo  lekarskie  do  celów  przewidzianych  w  Kodeksie  Pracy  i  w  przepisach

wydanych na jego podstawie,

c) ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniając stan zdrowia i zagrożenia występujące

w miejscu pracy,

d) prowadzenie działalności  konsultacyjnej,  diagnostycznej  i  leczniczej  w zakresie patologii

zawodowej,

e) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne

choroby związane z wykonywana pracą,

f) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka a

zwłaszcza  osób  wykonujących  prace  w  warunkach  przekroczenia  normatywów

higienicznych, niepełnosprawnych, oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,

g) wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych

chorób związanych z pracą,

1.3 prowadzeniu  ambulatoryjnej  rehabilitacji  leczniczej,  uzasadnionej  stwierdzoną  patologią

zawodową

1.4 organizowaniu  i  udzielaniu  pierwszej  pomocy  medycznej  w  nagłych  zachorowaniach  i

wypadkach,

1.5 prowadzeniu  analiz  stanu  zdrowia  pracowników,  a  zwłaszcza  występowania   chorób

zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy

1.6 gromadzeniu,  przechowywaniu  i  przetwarzaniu  informacji  o  narażeniu  zawodowym,  ryzyku

zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieka zdrowotną.

Zarząd Budynków Komunalnych    tel. (077) 436-38-84 ,436-23-10 
48-200 Prudnik ul. Piastowska 42                  NIP-755-000-84-24 



Rodzaj wynagrodzenia i płatność:
1. Za wykonanie czynności  z  zakresu medycyny pracy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w

wysokości wynikającej z ilości przeprowadzonych badań z zastosowaniem cen według załącznika nr
1 do niniejszego zaproszenia

2. Ceny określone w ofercie nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy
3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto
      bankowe Wykonawcy w banku……………………………………………

Kryteria oceny oferty:   -   Cena netto 100 %, do której zostanie doliczony należny podatek VAT 

Zastrzeżenie:   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub
odwołania  zaproszenia  do  składania  ofert,  oraz  prawo  zamknięcia  postępowania  bez  wyboru  oferty  na
każdym jego etapie.

Termin składania oferty cenowej: -  

1.  Do dnia  10.12.2014 r. do godziny 15:00 na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku, ul.
Piastowska 42, 48-200 Prudnik, w sekretariacie, pok. nr 14.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej: Oferta na świadczenie usług w
zakresie medycyny pracy dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na rok 2015. Należy
wskazać nazwę Wykonawcy.
3. O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.
4.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  niewłaściwego  oznakowania
koperty  (opakowania)  lub  brak  którejkolwiek  z  wymaganych  informacji  oraz  za  złożenie  koperty
(opakowania) w innym miejscu niż wskazane w pkt. 1
5. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
6. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania. 

Do oferty należy dołączyć dokumenty :

1. Pełnomocnictwo  do  złożenia  oferty  i  zawarcia  umowy podpisane  przez  uprawnionych
przedstawicieli  Wykonawcy   lub  poświadczona  przez  nich   za  zgodność  z  oryginałem  kopia
pełnomocnictwa

Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  o  złożonych  ofertach  i  wyborze
najkorzystniejszej  oferty,  umieszczając  informację  na  stronie  www.bip.zbkprudnik.pl oraz  na  tablicy
ogłoszeń w siedzibie ZBK w terminie 30 dni po upływie terminu złożenia ofert. W tym okresie Wykonawcy
pozostają związani ofertą.
Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy,  Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Osoba do kontaktu: 

 W zakresie przedmiotu zamówienia Pani Izabela Wicherek tel. 77 436 38 84 wew. 46

 Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych.
                                                                                       

                                                                                       
                                                                                                            

                                                                                                                     …………………………………..
                                                                                                               Kierownik Zamawiającego Zdzisław Pikuła



                                                      OFERTA CENOWA

Ja/My, niżej podpisany/ni działając w imieniu i na rzecz :

(pełna nazwa Wykonawca'cy) (adres siedziby Wykonawcy)

REGON.............................................nr NIP………………………………………………..

nr konta bankowego:.........................................................................................................

nr tel........................................................nr faksu.................................................................

e-mail..................................................................
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  świadczenie usług w zakresie medycyny 
pracy dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na rok 2015

L.p
.

Badania Cena  netto
badania

Podatek VAT..........%
…................zł

Wartość
brutto badania

I. Badania lekarskie
1. Badanie  lekarskie  z  wydaniem

zaświadczenia
2. Badanie laryngologiczne

3. Badanie okulistyczne

4. Badanie neurologiczne
II. Badania laboratoryjne

1. Morfologia
2. OB.
3. Badanie ogólne moczu
4. Poziom cukru we krwi
5. Cholesterol

III. Badania diagnostyczne
1. Badanie EKG
2. RTG

IV. Badanie kierowców (zawodowe)_
1. Badanie uprawnionego lekarza 

profilaktyka
2. Badanie okulistyczne
3. Badanie laryngologiczne
4. Badanie psychotechniczne
5. Podstawowe badania 

laboratoryjne
a)  EKG
b)  RTG

a).....................

b)......................

….......................zł

…........................zł

a)...................

b)...................
SUMA NETTO WSZYSTKICH 
BADAŃ
Podatek VAT.............%..............zł
Suma brutto wszystkich badań

                                                                                           …………………………………………
                                                                                           podpis


