Łagów, dnia 27.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
“Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny
pracy”

Wójt Gminy Łagów
zaprasza

do złożenia oferty cenowej na “Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla
pracowników w ramach profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami” (na podstawie art. 4 pkt
8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz
wewnętrznych przepisów dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 14 000 euro.
Zamawiający:
Gmina Łagów,
ul. Spacerowa 7;
66-220 Łagów

WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH W 2019 ROKU DOTYCZY PRACOWNIKÓW:
1. Urzędu Gminy w Łagowie
2. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Łagowie
3. Samorządowej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Toporowie
4. Samorządowej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Sieniawie
5. Samorządowego Przedszkola w Łagowie
6. Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie
7. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) w roku 2019 dla pracowników
w/w jednostek:
 Kadra kierownicza
 Pracownik administracyjno – biurowy (praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godzin),
 Nauczyciel (długotrwały wysiłek głosowy),
 Sprzątaczka (praca na wysokości do 3 metrów),
 Woźna (praca na wysokości do 3 metrów),
 Konserwator (praca na wysokości powyżej 3 metrów),
 Palacz – konserwator (praca na wysokości powyżej 3 metrów),
 Kucharz
 Opiekun
 Pracownik fizyczny

Zakres badań wstępnych, okresowych i kontrolnych należy wykonać 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. Nr 69, poz. 332 z późn.
zm.), przy czym dostępny dla każdego pracownika zakres badań wstępnych i okresowych powinien
obejmować:
 badanie ogólne lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy,
 badanie diagnostyczne: morfologii krwi, badanie ogólne moczu, RTG, EKG,
 konsultacja laryngologiczna, okulistyczna i neurologiczna,
 inne badania wg decyzji lekarza po uwzględnieniu wskazanych w skierowaniu informacji o
zagrożeniach związanych z pracą.
Rejestracja pracowników na badania będzie odbywać się osobiście lub telefonicznie.
2. Termin realizacji zamówienia:
01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019
3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:
Urząd Gminy Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
Tel. 68 34 12 186
http://bip.wrota.lubuskie.pl/uglagow/ - w zakładce „zapytania ofertowe”
4. Kryteria wyboru ofert:
1) cena, która ma być niezmieniona przez cały czas realizacji zamówienia i ma zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
2) kompleksowość przeprowadzanych badań – w jednym miejscu i jednym terminie
(zapewnienie dostępu do specjalistów + zapewnienie wykonania badań pomocniczych i
laboratoryjnych
5. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte:
Wzór umowy w załączeniu
6. Warunki płatności:
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na konto Wykonawcy, wskazane na
prawidłowo wystawionej fakturze bądź rachunku, w terminie 14 dni.
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem.
8.Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 15.01.2019r. do godziny 15.00.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone.
Oferty można składać w następujący sposób:
 Przesłać na adres email: sekretariat@lagow.pl
 Osobiście, w sekretariacie Zamawiającego

 Listownie na adres:

Urząd Gminy Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO JEDNOSTKI

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

Wójt
Czesław Kalbarczyk

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy

Miejscowość, data:
pieczęć

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zapytania ofertowego na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla pracowników:
1. Urzędu Gminy w Łagowie,
2. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Łagowie,
3. Samorządowej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Toporowie,
4. Samorządowej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Sieniawie,
5. Samorządowego Przedszkola w Łagowie,
6. Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie,
7. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższych cen:

Rodzaj badania

Cena brutto

Badanie podstawowe:
Badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem
orzeczenia o zdolności do pracy
Morfologia krwi
Badanie ogólne moczu
Cholesterol
RTG
EKG,
Konsultacja laryngologiczna
Konsultacja okulistyczna
Konsultacja neurologiczna

Wykonanie innych badań dodatkowych, niezbędnych do wydania orzeczenia o zdolności do pracy
wg obowiązującego cennika (UWAGA! Cennik należy załączyć do zapytania ofertowego).
Warunki wykonania zamówienia:
1. Oświadczamy, że znana jest nam treść zapytania ofertowego i projektu umowy i akceptujemy je bez
zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach określonych w zapytaniu i złożonej ofercie.
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3. Oświadczamy, że świadczone przez nas usługi są zgodne z:
 ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.
1184)
 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.)
 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia
okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych( Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz.1627).
4. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonywania badań z zakresu medycyny
pracy.
5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Oświadczamy, że posiadamy wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny do należytego wykonywania
usług będących przedmiotem umowy.
7. Oświadczamy, że zaoferowane ceny pozostają niezmienne przez okres obowiązywania umowy.
8. Informujemy, że badania będą przeprowadzane w: (podać dokładny adres):

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu:
9. Informujemy, że badania odbywają się w następujących terminach:

10. Do oferty dołączamy cennik pozostałych badań nieujętych w formularzu ofertowym, który będzie
obowiązywał niezmiennie przez okres trwania umowy. Oświadczamy, że w przypadku zmiany cennika
zobowiązujemy się o poinformowaniu Zamawiającego o zaistniałych zmianach.

(pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)

3

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Projekt umowy

UMOWA NR …
na wykonanie badań lekarskich pracowników

zawarta w dniu …………………………. w ……….
pomiędzy:
ZAMAWIAJĄCYM: Gminą Łagów,
ul. Spacerowa 7;
66-220 Łagów
NIP: 927-10-05-072
Reprezentowana przez: Wójta Gminy Czesława Kalbarczyka,
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stefanii Hałas
a
WYKONAWCĄ: …
wpisanym do rejestru wojewody pod numerem ..............................................
NIP- ....................................
REGON - ...........................
Reprezentowany przez: …
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o wartości poniżej 14 000 euro, prowadzonego w trybie otwartego
zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz wewnętrznych przepisów, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie w roku 2019 badań lekarskich w ramach profilaktycznej opieki lekarskiej
nad pracownikami z zakresu medycyny pracy, dla pracowników:
1. Urzędu Gminy w Łagowie,
2. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Łagowie,
3. Samorządowej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Toporowie,
4. Samorządowej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Sieniawie,
5. Samorządowego Przedszkola w Łagowie,
6. Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie,
7. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie
8. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń medycznych w zakresie badań
profilaktycznych na rzecz pracowników wymienionych w ust. 1 w myśl art. 179 § 4 i art. 229 § 2 Kodeksu
pracy w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu 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.).
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9. W ramach badań profilaktycznych pracowników (badania wstępne, okresowe, kontrolne) wykonywane będą
następujące świadczenia medyczne:
a) badania lekarskie z orzeczeniem zdolności lub niezdolności do pracy,
b) badania lekarzy specjalistów i konsultacje niezbędne dla lekarza orzekającego przed wydaniem
zaświadczenia,
c) badania w pracowniach diagnostycznych,
10. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za udzielanie fachowych świadczeń medycznych
przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych.
11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone badanym w czasie realizacji
przedmiotu umowy.
12. Rejestracja na badania następować będzie telefonicznie, nie później niż 1 dzień przed terminem wykonania
badań, pod nr telefonu …. Termin i rodzaj badania podany będzie podczas rejestracji.
13. Wykonanie badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) w roku 2019 dla pracowników w/w
jednostek wg stanowisk pracy:
 Kadra kierownicza
 Pracownik administracyjno – biurowy (praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godzin),
 Nauczyciel (długotrwały wysiłek głosowy),
 Sprzątaczka (praca na wysokości do 3 metrów),
 Woźna (praca na wysokości do 3 metrów),
 Konserwator (praca na wysokości powyżej 3 metrów),
 Palacz – konserwator (praca na wysokości powyżej 3 metrów),
 Kucharz
 Opiekun
 Pracownik fizyczny
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju stanowisk w okresie obowiązywania umowy.
15. Pracownik zgłaszający się na badanie profilaktyczne przedstawi skierowanie na badania wystawione przez
Zamawiającego i podpisane przez upoważnioną osobę. Skierowanie o którym mowa jest podstawą do
wykonania badań.
16. Wykonawca będzie prowadził rejestr wykonanych usług, który będzie udostępniony na każde życzenie
Zamawiającego.
§2
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może odmówić wykonania badań. W tym
Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania badań innej Przychodni Lekarskiej.

przypadku

§3
1. Wykonawca oświadcza, że świadczone przez niego usługi są zgodne z obowiązującym prawem,
a w szczególności z:
 ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1184)
 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.)
 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia okresowych
bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w
działaniach ratowniczych( Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz.1627).
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 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 618
z późn. zm.)
 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 464),
 innych przepisów obowiązujących podmioty lecznicze.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania badań z zakresu medycyny
pracy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny do należytego wykonywania
usług będących przedmiotem umowy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, zgodnie z tabelą:
Rodzaj badania

Cena brutto

Badanie podstawowe:
Badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem
orzeczenia o zdolności do pracy
Morfologia krwi
Badanie ogólne moczu
Cholesterol
RTG
EKG,
Konsultacja laryngologiczna
Konsultacja okulistyczna
Konsultacja neurologiczna
2. Wykonanie innych badań dodatkowych, niezbędnych do wydania orzeczenia o zdolności do pracy,
nieujętych w umowie – wg obowiązującego cennika. Cennik o którym mowa stanowi załącznik do umowy.
3. Łączna wartość zamówienia w czasie obowiązywania umowy nie przekroczy wyrażonej w złotych
równowartości 14 000 euro.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na prawidłowo wystawionej
fakturze lub rachunku w terminie 14 dni.
5. Wykonawca do faktury/rachunku załączy zestawienie osób poddanych badaniom oraz rodzaju wykonanych
badań.
6. Dniem zapłaty jest dzień w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.
§5
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1. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2019 do 31.12.2019r.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem jedno miesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Z ważnych powodów w szczególności w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy lub
stwierdzenia przez powołane organy kontroli uchybień leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma
prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie złożonego jednostronnego oświadczenia
woli.
4. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powołane w § 3 ust. 1 i Kodeksu
cywilnego.
§6
1. Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
Zamawiającego .
2. Warunkiem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego jest wyczerpanie przez strony umowy
podjętych czynności mediacyjnych.
§7
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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