
Grodków, dnia 2 stycznia 2020 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Urząd Miejski w Grodkowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: 

„Wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu 

Miejskiego w Grodkowie” 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami i kandydatami do pracy Urzędu Miejskiego w Grodkowie wynikającej z 
Rozporządzenia  z dnia 30 maja 1996 r. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami   oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 

przewidzianych w Kodeksie pracy.                   

2. Liczba osób skierowanych na badania profilaktyczne wyniesie 63 osoby, w tym: 

-stanowiska kierownicze- 12 osób, 

-stanowiska urzędnicze-44 osoby, 

-pracownik administracyjno-biurowy- 2 osoby, 

-robotnik gospodarczy- 3 osoby, 

-sprzątaczki- 2 osoby. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób skierowanych na badania w 

okresie obowiązywania umowy. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział lekarze, którzy posiadają  zezwolenie na 

wykonywanie działalności z zakresu medycyny pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

4. Miejsce przeprowadzenia badań powinno znajdować się w odległości do 30 km od 

siedziby Urzędu Miejskiego w Grodkowie. Placówka powinna być czynna w dni 

robocze przez co najmniej 4 godziny. 

5. Usługi na badania lekarskie będą wykonywane w okresie od 20 stycznia 2020 r. do 31 

grudnia 2021 r. 

6. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Wzór umowy stanowi 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

II. Kryterium wyboru oferty: 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów- cena 

100 %. 

2. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną. 

 

III. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego w kopercie do dnia 15 stycznia r. do godz. 10.00 w formie pisemnej 

(osobiście, pocztą, przesyłka kurierska- liczy się data wpływu do Urzędu) na adres: 

Urząd Miejski w Grodkowie ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków lub pocztą 

elektroniczną na adres: um@grodkow.pl. 

2. Na kopercie lub w tytule e-maila należy umieścić napis: 

„Wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników 

Urzędu Miejskiego w Grodkowie” 
3. Otwarcie nastąpi bez udziału Wykonawców. Informacja z rozstrzygnięciu oferty 

zostanie umieszczona ba stronie BIP. 

 

IV. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: 

1. Magdalena Kalińska, e-mail: kadry@grodkow.pl, tel.: 77 40 40 317, 

2. Agata Wagner, e-mail: or@grodkow.pl, tel.: 77 40 40 335. 

mailto:or.zamowienia@grodkow.pl
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V. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą. 

2. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia 

zamówienia. 

3. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty wydaje się 

rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

5. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje 

się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia 

oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru. 

 
 

Burmistrz Grodkowa 

  Marek Antoniewicz 


