
         

         Gdańsk, dnia  17.12.2018 

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych 

Al. Generała Józefa Hallera 16/18 

80- 426 Gdańsk 

                   

ZAPRASZA 

 

Do złożenia oferty/udziału w postępowaniu w zapytaniu ofertowym o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość 

kwoty 30 000 EURO, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy- Prawo Zamówień Publicznych,  w sprawie wykonania 

zamówienia na: świadczenie opieki lekarskiej (na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
1. Ofertę należy złożyć : 

a) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego lub; 

b) pocztą elektroniczną e - mail na adres: a.skrodzka@gcuw.pl 

2. Na kopercie/w e-mailu należy umieścić adres i nazwę Zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: 

zapytanie ofertowe na świadczenie opieki lekarskiej. Nr postępowania:  1/12/GCUW/18. 
3. Cena za jedno badanie podana w ofercie(odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia) musi być wyrażona 

cyfrą, oraz podana w kwocie brutto. 

4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką. 

5. Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie opieki lekarskiej na rzecz pracowników Gdańskiego Centrum Usług 

Wspólnych. Zakres badań wykonywanych w ramach medycyny pracy obejmować będzie: 

1) badania uprawnionego lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia (wstępne, okresowe, 

kontrolne); 

2) badania lekarskie specjalistyczne (okulista, laryngolog, neurolog); 

3) badania lekarskie kontrolne pow. 30 dni niezdolności do pracy; 

4) badania psychotechniczne dla kierowców; 

5) badania laboratoryjne (wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie szczegółowego wykazu badań, wraz z 

uwzględnieniem ich cen jednostkowych); 

6) RTG klatki piersiowej; 

7) Udział uprawnionego lekarza medycyny pracy w posiedzeniu komisji BHP. 

 

                 Badania muszą być wykonywane zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. 

 U.2014.0.1184 z późn. zm) i aktami wykonawczymi do ustawy oraz innymi stosownymi przepisami.     

  

 UWAGA! 
 W postępowaniu wezmą udział tylko Ci Wykonawcy, którzy: 

• Posiadają przynajmniej jedną placówkę na terenie Gminy Miasta Gdańska i w placówce tej jest możliwość 

wykonania wszystkich badań; 

• Są w stanie wykonać pełen pakiet badań medycyny pracy wraz z uzyskaniem zaświadczenia lekarza w jeden dzień; 

• Są w stanie wykonać wszystkie świadczenia w jednym obiekcie. 

6. Wymagany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. 

7. Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

8. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a faktury winny być wystawione na: 

Nabywca: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP: 583-00-11-969, 

Płatnik/Odbiorca: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, Al. Generała Józefa Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk. 

9. Przy wyborze oferenta, zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

  a)  60% cena. 
   Cena liczona będzie wg wzoru: 

 Najniższa cena brutto 

 -----------------------------------------------------          x 100% x 60 pkt. 

 Cena brutto przedstawiona w badanej ofercie 

 

            b) 40% ilość dni w tygodniu w jakich udzielane są świadczenia 



 1 dzień w tygodniu: 0 pkt 

 2 dni w tygodniu: 10 pkt 

 3 dni w tygodniu: 20 pkt 

 4 dni w tygodniu: 30 pkt 

 5 dni w tygodniu: 40 pkt. 

      Punktacja będzie liczona według powyższych kryteriów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego 

oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej dokumentacji i zdobędzie największą ilość 

punktów. Dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie badał łączną cenę wszystkich 

jednostkowych badań określonych w pkt. 5 ppkt. 1)-7) 

Oferta wykonawcy musi zawierać: 

a) wykaz placówek wraz z podaniem ich lokalizacji - dostępnych dla klientów (obowiązkowo przynajmniej 

jedna placówka musi znajdować się na terenie Gminy Miasta Gdańska i w tej placówce muszą odbywać 

się wszystkie świadczenia); 

b) informację o ilości dni w jakich udzielane są świadczenia; 

c) oświadczenie Wykonawcy, że pełen pakiet badań medycyny pracy wraz z uzyskaniem zaświadczenia 

lekarza można uzyskać w jeden dzień; 

d) oświadczenie, że wszystkie świadczenia odbywają się w jednym obiekcie. 

10. Ceny jednostkowe badań podane przez Wykonawcę są obowiązujące przez okres związania umową i nie będą 

podlegały waloryzacji w okresie jej trwania. 

11. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom. 

12. Termin złożenia ofert: 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2018 r. do godziny 14.00. 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Agnieszka Skrodzka , tel. 58-506-51-20, e-mail: 

a.skrodzka@gmail.com 

         14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie. 

 

 
       

 

…………………………………………….. 

             (sporządziła )         

        …………………………………………………. 

         zatwierdzam 

                      Dyrektor GCUW  

 

          

 

 

 

 

 


