
Kolbuszowa, dnia 2021.11.29. 
POWIATOWY URZĄD PRACY  
       36-100 KOLBUSZOWA 
            ul. Piłsudskiego 59 A 
             tel./fax 17 22 71 790 
   tel. 17 22 72 926, 17 22 80 492 
NIP 814-126-85-71 REGON 830461939 

OA. 262.2.2021                                                                                         
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług 
medycznych  w zakresie medycyny pracy.  

 
I. Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie przeprowadzania 
badań lekarskich, laboratoryjnych, diagnostycznych, specjalistycznych i psychologicznych 
(zwanych dalej badaniami lekarskimi) dla następujących grup osób kierowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej (zwanych dalej osobami):  
1) kandydaci do pracy, odbywania stażu i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy                                             
w Kolbuszowej,  
2) osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy                                            
w Kolbuszowej.  
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:  
 1) przeprowadzania badań lekarskich profilaktycznej opieki zdrowotnej nad kandydatami do 
pracy, odbywania stażu i pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej oraz do 
wydawania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,  
2) przeprowadzania badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy wynikających                               
z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mających 
na celu stwierdzenie zdolności do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub 
przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie 
użytecznych, określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do 
wykonywania zawodu oraz do wydania opinii  o przydatności zawodowej do pracy i zawodu 
albo kierunku szkolenia.  
 3. Zakres badań profilaktycznych obejmuje:  
1) wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych 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, ustawą z dnia                 
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia                        
29 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami i kierowców,  
2) przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  
3) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie profilaktyki   
zawodowej,  
4) ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia pracownika i zagrożenia 
występujące w miejscu pracy,  
5) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne 
choroby związane z wykonywaną pracą,  
6) wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych 
chorób związanych z wykonywaną pracą. 
4. Badania lekarskie przeprowadzane będą na podstawie imiennego skierowania wystawionego 
przez Zamawiającego. 



 5. Badania lekarskie muszą być przeprowadzone przez osoby uprawnione zgodnie                                                 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
6. Badania lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych wykonywane będą w trybie 
przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi.  
7. Badania  należy przeprowadzać na terenie miejscowości, w której znajduje się siedziba 
Zamawiającego (tj. Kolbuszowa). Pomieszczenia przeznaczone i wykorzystywane do realizacji 
przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.  
8. Podana w formularzu asortymentowo – cenowym cena brutto za jedno badanie ma charakter 
orientacyjny przyjęty do celów skalkulowania ceny oferty, porównania i oceny ofert oraz 
wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby badań w zależności od potrzeb, na co Wykonawca 
wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu.  
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę uprawnionym podmiotom 
trzecim wykonania dodatkowych badań specjalistycznych i/lub diagnostycznych nie ujętych                       
w formularzu asortymentowo-cenowym. Przedmiotowe badania mogą być wykonane 
wyłącznie na zlecenie lekarza dokonującego oceny stanu zdrowia osoby i tylko w zakresie 
niezbędnym do wydania przez lekarza orzeczenia na temat stanu zdrowia osoby.  
10. W przypadku konieczności realizacji dodatkowych badań lekarskich nie ujętych                                        
w formularzu asortymentowo - cenowym, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
według cen jednostkowych wynikających z oficjalnego aktualnego cennika usług medycznych 
Wykonawcy, bez doliczenia jakiejkolwiek marży lub innego wynagrodzenia.  

II. Termin wykonania zamówienia: 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie zawarta umowa na okres od dnia 
01.01.2022r do 31.12.2022r. 

III. Stosowne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 
1. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych w niniejszej ofercie w terminie podanym 
przez Zamawiającego. 
2. Projekt umowy uwzględniający zapisy wynikające z niniejszej oferty przedstawi Wykonawca 
po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo negocjacji w zakresie postanowień umowy. 

     3. Warunki płatności: przelew (rozliczenia miesięczne). 
IV. Opis sposobu przygotowywania i złożenia ofert:  

1. Ofertę składa się w języku polskim w postaci elektronicznej w formie skanu na adres: 
sekretariat@pup.kolbuszowa.pl podając w tytule e-maila „Świadczenie usług medycznych                             
w zakresie medycyny pracy” 
2. Termin przesyłania ofert -  do dnia 07.12.2021 r., do godz. 10:00.  
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty. Wraz z ofertą                          
(Zał. Nr 1)należy złożyć formularz asortymentowo – cenowy (Zał. Nr 2) oraz oświadczenie                                
(Zał. Nr 3).   

V. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:                                                                                                 
              1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto całego przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną 

oferty” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu                           
o cenach towarów i usług, tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych.                                                                                        
2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty, w tym podatek VAT.  
3. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
zaproszenia obliczoną według formularza asortymentowo-cenowego stanowiącym załącznik nr 
2 do zaproszenia.  
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4. Wszystkie ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-
cenowym są ustalone na okres ważności umowy, nie będą podlegać zmianom.  
VI. Warunki udziału w postępowaniu i wykaz dokumentów na potwierdzenie ich spełniania:  
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:  

  1) posiadają wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie                             
z wymaganiami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz  
2) są zarejestrowani w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy                       
z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.  
2. W celu wykazania spełniania wyżej wymienionego warunku Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według 
załącznika nr 3 do zaproszenia.  
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                                
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  
1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty spełniające wymagania określone przez Zamawiającego                       
w niniejszym zaproszeniu.  
2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto podana w polskich złotych (PLN).  
3. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą.  
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium jest cena nie 
można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty                      
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia                        
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Zamawiający zastrzega, że 
Wykonawcy, składający oferty, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej wyższą ceną skutkować będzie 
odrzuceniem oferty z postępowania.  
VIII.  Wybór najkorzystniejszej oferty oraz informacje o formalnościach, jakie powinny 
zostać dopełnione po wyborze oferty w celu realizacji zamówienia publicznego:  
1. Zamawiający – w toku badania i oceny ofert – może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą.  
3. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie pisemnej umowy.  
IX. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia:  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania 
przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie 
możliwość niedokonania wyboru. 

 
 

 

Podpisała 

DYREKTOR 

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY 

W KOLBUSZOWEJ 

mgr Marta Rainer 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – Zał. Nr 1, 
2. Formularz asortymentowo – cenowy – Zał. Nr 2, 
3. Oświadczenie Wykonawcy – Zał. Nr 3, 
4. Klauzula informacyjna – Zał. Nr 4. 


