Dębica, dn.14.11.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie “Regulaminu wydatkowania środków finansowych dla
zamówień określonych w art.4 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”, wprowadzonego przez Dyrektora MOSiR
Zarządzeniem nr 01/01/2017 z dnia 04 stycznia 2017r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania
Ofertowego.
2. Oferent musi być wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie
z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.2016.1638).
3. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).
4. Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu, którego treść musi być zgodna z treścią zawartą
w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
5. Planowany termin realizacji zamówienia 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
6. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy
ul. Sportowa 26 do dnia 04.12.2017r. do godziny 14:00.
7. Składanie oferty – jeden z wybranych z poniższych sposobów:
1) osobiście, w miejscu wskazanym w pkt 7,
2) pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica.
8. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. W cenie należy ująć wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia. Cena ofertowa obowiązywać będzie strony przez cały czas realizacji zamówienia.
9. O wyborze najkorzystniejszej oferty
internetowej.

Zamawiający powiadomi niezwłocznie na swojej stronie

10. Osoba wyznaczona do kontaktowania się z Oferentami:
Jolanta Kut –tel. (14)6776140 wew.18
Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego:
1) załącznik nr 1 Formularz Ofertowy,
2) załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia,
3) załącznik nr 3 Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:
Gmina Miasta Dębica- Miejski Ośrodek Sportu
Rekreacji w Dębicy
ul. Sportowa 26
39-200 Dębica

.................................dnia ..............................
.....................................................................
…………………………………………………………………
.....................................................................
nazwa (firma) i adres Wykonawcy

dane kontaktowe:
nr telefonu ............................................ nr

e-mail: ………………………………….……

Niniejszym składam(my) Ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego, którego
przedmiotem jest: świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich.
1. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią Zapytania Ofertowego, posiadam(y) wszelkie
informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia i zobowiązuję(my) się do rzetelnej
realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami, terminami i wymaganiami podanymi w Zapytaniu
Ofertowym i złożoną ofertą.
2. Oświadczam(y), że dysponuję(jemy) personelem (lekarskim i pielęgniarskim) posiadającym odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z
dn. 30.05.1996 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.2016.2067 t.j.) w ilości i specjalności niezbędnej do pełnej realizacji przedmiotu
zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym.
3. Oświadczam(my), że na dzień złożenia oferty jestem wpisany (jesteśmy wpisani) do Rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą , zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U.2016.1638) numer wpisu …………………………………………………………………………….
4. Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia, w stosunku do naszej/mojej firmy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Posiadam(my) niezbędną wiedzę i doświadczenie, dotychczasowe zamówienia na rzecz odbiorców
zrealizowaliśmy z należytą starannością.

6. Oferuję(my)realizację zamówienia wg poniższego zestawienia tabelarycznego:

Badania podstawowe
Nazwa badania
badanie lekarskie okresowe lub wstępne z wystawieniem
orzeczenia
badanie lekarskie kontrolne z wystawieniem orzeczenia

Cena brutto jednego badania

badanie lekarskie o celowości stosowania skróconej normy
czasu pracy z wystawieniem orzeczenia
badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
z wystawieniem orzeczenia
morfologia ogólna, OB, badanie ogólne moczu
Badania dodatkowe
spirometria
badanie laryngologiczne
badanie neurologiczne
badanie okulistyczne do pracy przy monitorach ekranowych
badanie słuchu - audiogram
badanie dla kierowców kat. B (okulista, neurolog, psycholog)
EKG na stanowiskach decyzyjnych
RTG klatki piersiowej
Badanie do pracy na wysokości do i powyżej 3m ( okulista,
laryngolog, neurolog)
cholesterol

________________________________
podpis osoby /osób/ upoważnionej/ych
* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań
lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy
i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym
stanowisku pracy.
2. Usługi świadczone mają być od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Badania profilaktyczne
Zamawiającego.

przeprowadzane

będą

na

podstawie

skierowania

wydanego

przez

4. Zakres wymaganych badań profilaktycznych w okresie realizacji zamówienia:
1) Badania podstawowe:
a. badanie lekarskie okresowe lub wstępne z wystawieniem orzeczenia,
b. badanie lekarskie kontrolne z wystawieniem orzeczenia,
c. badanie lekarskie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy z wystawieniem
orzeczenia,
d. badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wystawieniem orzeczenia,
e. badania analityczne (morfologia ogólna, badanie ogólne moczu).
2) Badania dodatkowe, wykonywane na zlecenie lekarza medycyny pracy, konieczność wykonania tych
badań uzasadnia stanowisko zajmowane przez badanego pracownika:
a. Spirometria,
b. Badanie laryngologiczne,
c. Badanie neurologiczne,
d. Badanie okulistyczne,
e. Badanie słuchu,
f. Badanie dla kierowców kategorii B,
g. EKG na stanowiskach decyzyjnych,
h. RTG klatki piersiowej.
5. Przewidywana liczba osób objętych badaniami podstawowymi wstępnymi i okresowymi – 30,
przewidywana liczba osób objętych badaniami podstawowymi kontrolnymi z wystawieniem
orzeczenia – 15.
6. Świadczenie usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia ma być realizowane minimum przez
3 dni w tygodniu ( dni i godziny przyjęć do uzgodnienia z Zamawiającym). Oferent świadczy usługi
medyczne, na podstawie skierowania na badania, wystawionego przez Zamawiającego (pracodawcę),
zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 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.
2016.2067 t.j.) oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie
medycyny pracy (Dz.U.2014.1184 t.j.).

7. Oferent obowiązany jest do przeprowadzenia badań kontrolnych oraz wystawienia orzeczenia
o zdolności/niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku w dniu zgłoszenia się pracownika ze
skierowaniem.
8. Wykonanie badań wstępnych i okresowych oraz wystawienie zaświadczenia o zdolności/niezdolności do
pracy na zajmowanym stanowisku ma się odbyć maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych po telefonicznym
lub osobistym zgłoszeniu się osoby skierowanej.
9. W przypadku, gdy w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych
zajdzie potrzeba stosowania przez osobę badaną okularów korygujących wzrok, lekarz okulista
przeprowadzający badanie, wystawi receptę określającą parametry odpowiednich szkieł korygujących
wzrok.

UMOWA
o świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
zawarta w dniu 02 stycznia 2018 w Dębicy
pomiędzy:
Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, NIP 8722230742 reprezentowana przez
Martę Pawełko-Tokarz – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Dębicy – Zarządzenie Nr 187/2015 z dnia 26
sierpnia 2015r., zwanym dalej Zamawiającym,
a:
……………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest:
1. Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy, dla pracowników Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
ustalonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.
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. 2016.2067 t.j.), w zakresie badań:
a) wstępnych - dotyczące pracowników nowo zatrudnionych przed rozpoczęciem pracy
u pracodawcy, po zmianie stanowiska pracy oraz w przypadku, gdyby wystąpiły nowe
narażenia,
b) okresowych - dotyczące pracowników obowiązkowo; wymienione badania będą mieć na
celu stwierdzenie dalszej zdolności do pracy pracownika na danym stanowisku i wykrycie
ewentualnych zmian w stanie zdrowia, spowodowanych pracą,
c) kontrolnych - dotyczące każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż
30 dni. Po wykonaniu badania lekarz wydaje stosowne zaświadczenie w zakresie wskazań
zdrowotnych do pracy na dotychczasowym stanowisku,
2. Wydawanie orzeczeń lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy,
3. Ocena możliwości wykonywania pracy z uwzględnieniem stanu zdrowia pracownika
i zagrożeń występujących w miejscu pracy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do wykonywania usług medycznych, o których
mowa w art. 229 Kodeksu pracy w sposób zgodny z postanowieniami rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w w sprawie przeprowadzania
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.
2016.2067 t.j.) oraz zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy (Dz. U.
2014.1184.t.j.).
2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie
objętym umową, a osoby realizujące
umowę posiadają niezbędne kwalifikacje

i uprawnienia, niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią aparaturę i urządzenia, umożliwiające
prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą i sztuką medyczną,
wykonywanie przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z posiadaną
wiedzą oraz z wykorzystaniem aparatury i sprzętu medycznego, posiadającego wymagane
dopuszczenia do stosowania w świadczeniu usług medycznych.
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualne badania lekarskie, określone odrębnymi
przepisami, niezbędne do wykonywania zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych.
§3
1. Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi medyczne wskazane w § 1 niniejszej umowy.
2. Zakres badań profilaktycznych ustala się w oparciu o występujące zagrożenia bądź
uciążliwości na stanowiskach pracy.
3. Ceny jednostkowe określone są w Formularzu ofertowym stanowiącym integralną część
umowy i nie podlegają zmianie przez cały czas obowiązywania umowy.
§4
1. Wykonawca zapewnia świadczenie usług medycznych w zakresie badań wstępnych,
okresowych, kontrolnych i celowych dla pracowników MOSIR minimum przez 3 dni
w tygodniu.
2. Podstawą przeprowadzenia badań będzie imienne skierowanie wydane każdej osobie
kierowanej na badania.
3. W przypadku nieobecności lekarza wyznaczonego do obsługi pracowników MOSiR
Wykonawca zapewni zastępstwo, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2018r do dnia 31.12.2018r
§6
1. Zamawiający będzie regulować należności za przeprowadzone badania wstępne, okresowe,
kontrolne i celowe w wysokości i zgodnie ze złożoną ofertą, po przedstawieniu przez
Wykonawcę faktury/rachunku. Do faktury/rachunku wykonawca zobowiązany będzie
załączyć imienny wykaz opłat za poszczególne osoby z wyszczególnieniem
przeprowadzonych badań.
2. Należność za wykonane badania będzie regulowana wg cen jednostkowych brutto,
podanych w ofercie wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
faktury/rachunku przez Wykonawcę.
3. Ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy nie ulegną podwyższeniu w trakcie trwania
umowy.

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań niż wskazane w ofercie,
Wykonawca zobowiązuje się je wykonać za cenę według obowiązującego cennika
u Wykonawcy.
5. Faktura/rachunek wystawione przez Wykonawcę powinny wskazywać jako podatnika:
Gminę Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, NIP 8722230742, a jako odbiorcę
i płatnika: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy, ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica.
§7
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Wykonania badań lekarskich bez zbędnej zwłoki zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej przez
uprawnionych do ich wykonania lekarzy posiadających odpowiednie do rodzaju badania
kwalifikacje zawodowe.
2. Prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wydawania zaświadczeń 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.
3. Ochrony danych zawartych w dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
i przepisami dotyczącymi tajemnicy lekarskiej.
4. Rejestracji osób objętych świadczeniami.
5. Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o utracie prawa wykonywania zawodu.
6. Natychmiastowego poinformowania Zamawiającego i odstąpienia od wykonywania
świadczeń w przypadku wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych.
§8
1. Świadczenia zdrowotne będą wykonywane przez uprawnionych lekarzy w placówce
Wykonawcy położonej w Dębicy przy Paderewskiego 2.
2. W przypadku braku możliwości wykonania w całości niektórych świadczeń zdrowotnych
w placówce, o której mowa w ust. 1, a w szczególności badań diagnostycznych
i specjalistycznych konsultacji lekarskich, Wykonawca może zlecać ich wykonanie
na podstawie umowy zakładom opieki zdrowotnej lub podmiotom wykonującym
te świadczenia w ramach praktyki indywidualnej. W innych przypadkach nie jest
dopuszczalne zlecanie świadczeń osobom trzecim.
3. Koszt przeprowadzenia tych badań wg cen zawartych w załączniku do niniejszej umowy oraz
ryzyko związane z ich realizacją ponosi Wykonawca.
§9
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku
niewykonywania lub należytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy z winy
Wykonawcy.

3. Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku gdy
Zamawiający zalega w wypłacie należności powyżej 1 –go miesiąca od terminu płatności.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sądy powszechne, właściwe dla siedziby zamawiającego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Załącznik stanowiący integralną część niniejszej umowy - Formularz ofertowy złożony przez
Wykonawcę.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

