
                Szczecin, dnia 03.09.2020r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 39 w Szczecinie ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin 

zaprasza do składania ofert w trybie regulaminu postępowań od 3 000 do 30 000 tysięcy 

EURO na przedmiot zamówienia: „Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania 

lekarskie (wstępne, okresowe, kontrole) pracowników zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej nr 39 w Szczecinie” 

 

Kody CPV: 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85121000-3 Usługi medyczne, 85100000-0 

Usługi ochrony zdrowia, 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Zamówienie dotyczy przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich, w tym: 

wstępnych, okresowych, kontrolnych dla pracowników zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej nr 39 w Szczecinie. 

 

Przedmiot zamówienie będzie realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. 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 2016r. poz. 2067) obejmując w szczególności: 

- wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i 

kontrolnych zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu 

zamówienia, 

- wydawania orzeczeń lekarskich w formie zaświadczeń do celów przewidzianych w 

Kodeksie pracy z przepisach wykonawczych, 

- zapewnienia udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiającego. 

 

2. Warunki realizacji usługi: 

 

 - badania profilaktyczne będą wykonywane w dni robocze, w siedzibie Oferenta w 

godzinach 8.00 – 15.00, 

 

 - badania będą wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez 

Zamawiającego, 

 

- badania wstępne i kontrolne będą przeprowadzane bez uprzedniego umówienia 

pracownika przez Zamawiającego w razie zaistnienia konieczności, 

 

- w przypadku badań wstępnych i okresowych Zamawiający oczekuje czasu realizacji 

usługi w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze. Do powyższego czasu wlicza się czas na 

wykonanie dodatkowych usług medycznych i konsultacji specjalistycznych, 

 



- w przypadku, gdy konieczne będzie wykonanie dodatkowych usług medycznych lub 

konsultacji specjalistycznej Oferent zobowiązuje się do umówienia terminów ich 

wykonania wraz z odbiorem wyników w dniu badań okresowych tak aby czas wyłączenia 

pracownika od zadań służbowych nie przekraczał 2 dni roboczych, 

 

- Zamawiający dopuszcza wykonanie badań okresowych w czasie dłuższym niż 2 dni 

wyłącznie w sytuacjach, gdy realizacja usługi wymaga przeprowadzenia konsultacji 

specjalistycznych wykraczających poza możliwe do przeprowadzenia przy uwzględnieniu 

charakteru działalności Zamawiającego, 

 

- liczba pracowników przewidziana do przeprowadzania badań profilaktycznych  w 

okresie obowiązywania umowy wynosi około 70 osób. Zamawiający dopuszcza 

zwiększenie liczby pracowników przewidzianych do przeprowadzenia badań 

profilaktycznych uwarunkowana zmiennością liczby pracowników, 

 

- termin obowiązywania umowy wynosi 1 rok tj. od 01.10.2020r. do 30.09.2021r. 

 

 

3. Osoba wyznaczona do kontaktu: 

 

Wiesława Różycka – Kierownik Administracyjno-Gospodarczy SP 39 w Szczecinie 

tel. 91 461-74-18, adres e-mail: kierownik@sp39.szczecin.pl 

 

4. Termin i miejsce składania ofert: 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 39 w Szczecinie               

ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 

kierownik@sp39.szczecin.pl do dnia 09.09.2020r. do godz. 10.00. 

Uwaga: Liczy się data i godzina wpływu oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, 

b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

 

5. Wybór ofert: 

a) na realizację przedmiotu zamówienia przyjęty zostanie Wykonawca, którego 

oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszą cenę, 

b) z wyłonionych w drodze analizy ofert z Oferentem zostanie zawarta umowa. 

 

6. Postanowienia dodatkowe: 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922 z poźn. zm.) niniejszym informuję, 

iż: 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 39                   

w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych     

w Szkole Podstawowej nr 39 w Szczecinie znajdują się na stronie internetowej                 

pod adresem: http//www.sp39.szczecin.pl/rodo. 

mailto:kierownik@sp39.szczecin.pl


 

a) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania 

umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania, 

b) Pani/ Pana dane mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym                   

do przeprowadzania w SP 39 w Szczecinie czynności kontrolnych i audytowych, 

c) Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Formularz ofertowy 


