
Przemyśl, 17.05.2018r.
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Spółka z o.o.
37-700 PrzemyśI, ul. Kopernika 58

tel. 16 678-66-37, 34-15
650069592 Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Kopernika 58

Dotyczy: zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu w postępowaniu dotyczącym
zapytania o cenę, którego wartość nie przekracza wartości określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29.01.2017 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579z późn. zm.) dot. zamówień,
których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro

zaprasza

do złożenia oferty na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, dla pracowników
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu w ramach umowy.

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Kopernika 58
tel. 16 678 34 16

Zapytanie ofertowe w postaci elektronicznej znajduje się na stronie internetowej:
http://Www.pgmprzemyslpl/przetargi.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami i kandydatami do pracy W Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Przemyślu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z
dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych
do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 2016 poz. 2067).

2. Zakres świadczeń medycznych, o których mowa pkt.1 obejmuje w szczególności:
a) badania wstępne, okresowe, kontrolne,



b)

C)

d)
3.

ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan Zdrowia i zagrożenia
występujące w miejscu pracy,
udział w pracach pracownika zajmującego się służbą bhp,
wydawanie orzeczeń lekarskich zgodnie z treścią rozporządzenia.
Liczba osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników zatrudnionych
wyniesie ok. 134 osoby, w tym:
kierownicze: 11 osób
administracyjno - biurowych: 61 osób
pracowników fizycznych: 62 osoby
kierowców: 24
Badanie osób nastąpi na podstawie skierowania wystawionego przez zamawiającego.
W postępowaniu mogą wziąć udział placówki medyczne, które posiadają zezwolenie na
wykonywanie działalności z zakresu medycyny pracy na terytorium RP.

III. Termin realizacji.

Usługi na w/w badania będą wykonywane w okresie od 11 czerwca 2018 r. do 12 czerwca 2021 r.
oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp.zo .o. w Przemyślu, ul. Kopernika 58, 37—700 Przemyśl, pok. nr 19 (sekretariat) lub w formie
elektronicznej na adres: pgm@pgmprzemysl.p_l do dnia 28.05.2018 r. godz. 15.00.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego,
a nie data stempla pocztowego.
Oferta powinna zawierać ceny brutto.

IV. Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny oferty stanowi cena - 100%

Uwagi.

Płatność przelewem w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury za wykonane badania przez
realizującego zamówienie.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 — formularz oferty.



Załącznik nr 1
OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu oferuję wykonanie
przedmiotu zamówienia według poniższych cen:

Badania podstawowe:

_]
, Cena jednostkowaLp. Rodza] badania brutto (w zł) ;

›.r *—

1 Badanie przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań ;
!profilaktycznych + wydanie orzeczenia

2 Badanie okulistyczne I

3 Badanie ogólne moczu

4 Morfologia krwi, OB. i cholesterol całkowity

5 Badanie profilaktyczne kierowcy kat. B
„...j. ___ „_ _!

___—_]Razem:1
Badania dodatkowe:

_ W '
Cena jednostkowaLp. Rodzaj badania brutto (w zł)

lPozostałe badanie specjalistyczne (np. otolaryngologiczne,
1 neurologiczne, dermatologiczne oraz inne zlecone według

wskazań)
„___

2 Badanie EKG

ET , „___j
3 Rtg klatki piersiowej

4 Badanie psychologiczne + test
]

Razem:
___...i
Uwaga!

Powyższy wykaz badań służy jedynie do oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Decyzja o
wykonaniu konkretnych badań należy każdorazowo do lekarza medycyny pracy.

Maksymalna liczba punktów wynosi 90 po 10 za każde badanie. Sposób wyliczenia oferty, oferta
z najniższą cena badania / cena badanej oferty x 10 punktów. Decyduje suma punktów za 9 badań
ujętych w ofercie.



Warunki wykonania zamówienia:

1. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy na warunkach określonych w zapytaniu i złożonej ofercie.

Oświadczamy, że świadczone przez nas usługi są zgodne z:

ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1184 z
późn. zm.)

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 2016 poz. 2067 z późn. zm.)

Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonywania badań
z zakresu medycyny pracy.

Oświadczamy, że zaoferowane ceny pozostają niezmienne przez okres obowiązywania
umowy.

Informujemy, że badania będą przeprowadzane w
.............................................................................................................

w dni robocze .................................... w godzinachod do ..................
Do oferty dołączamy cennik pozostałych badań nieujętych w formularzu ofertowym, który
będzie obowiązywał niezmiennie przez okres trwania umowy.


