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Skarżysko-Kamienna, dn. 05.03.2012 r. 

Dotyczy: zapytania ofertowego 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację 

zamówienia na wykonanie badań z zakresu medycyny pracy dla uczestników projektu pn. 

„Twoją szansą  wyższe kwalifikacje III edycja ”. 

  

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV): 

85.12.10.00-3, 85.12.12.00-5 
  

I. Zamawiający: 
Podkarpacka Agencja 

Konsultingowo- Doradcza Sp. z o.o., 

38 – 200 Jasło, ul. 17 Stycznia 18 

Biuro Projektu 

ul. Fałata 18 

Skarżysko-Kamienna 

Tel: 41-31-44-476 

  

Zapytanie ofertowe w postaci elektronicznej znajduje się na stronie internetowej: 

www.tswk3.pakd.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
1.Przedmiotem zamówienia będą badania i usługi z zakresu medycyny pracy obejmujące: świadczenia, 

do których zapewnienia Zleceniodawca jest zobowiązany na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy z 

dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Z 1997r. Nr 96 poz. 593  

z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a w szczególności wykonywanie badań 

wstępnych, okresowych i kontrolnych. 

2.Badania będą wykonywane w ramach projektu pn. ,,Twoją szansą  wyższe kwalifikacje III edycja ‘’ 

w obrębie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, 

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie 

rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla Uczestników następujących szkoleń 

zawodowych przewidzianych w ramach realizowanego projektu: 

a) „C,C+E, ADR podstawowy + cysterny”. 

b) „Operator wózka widłowego”. 

c) „Operatora koparko- ładowarki”. 

d) ,,Prawo jazdy kat. B”. 

e) ,,Pilarz, drwal operator  pilarek spalinowych”. 

f) „Prawo jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. B”. 

g) „Prawo jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C”. 

h) „Operator koparki jednonaczyniowej III klasy”. 

i) „Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz osób”. 

j) „ Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz rzeczy”. 

k) „Instruktor nauki jazdy”. 

 

http://www.tswk3.pakd.pl/
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3.Badania powinny być wykonywane i dokumentowane zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z 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 1996r. Nr. 69 poz.332 z późn. zm.). 

4. Okres i miejsce realizacji usługi : 

a) marzec 2012 – listopad 2013 r. 

b) Miejsce realizacji badań: Skarżysko-Kamienna, Końskie i Starachowice 

5.Uczestnicy projektu kierowani do badań lekarskich: pracujące osoby dorosłe z terenu powiatu 

skarżyskiego, koneckiego i starachowickiego. 

Badania będą wykonywane na podstawie skierowań wydanych przez Podkarpacką Agencję 

Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. 

 III .Warunki udziału w postępowaniu ofertowym.  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki: 

1. Posiadają wpis jednostki do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez odpowiedni 

organ (zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej - tekst jednolity Dz. 

U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami). 

2. Posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania badań z zakresu medycyny pracy i potwierdzą je 

odpowiednimi dokumentami. 

3. Dysponują potencjałem lokalowym i technicznym oraz kadrą zdolną do wykonania 

niniejszego zamówienia. 

4. Wykonują pełny zakres badań we własnym zakładzie. 

5.Wykonują badania z zakresu medycyny pracy co najmniej od 3 lat. 

6.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi. 

7.Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, 

jedynie w przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych 

oferentów Beneficjent nie otrzymał żadnej oferty - dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą 

wybranym bez zachowania procedury, przy czym zawarcie umowy z podmiotem powiązanym jest 

dopuszczalne wyłącznie za zgodą podmiotu będącego stroną umowy  oraz na wniosek Beneficjenta 

uzasadniający występowanie obiektywnych przesłanek, że na rynku nie istnieje inny potencjalny 

wykonawca danego zamówienia. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

 

  

IV. Usługa obejmuje: 
1.Przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu skierowanych do badań . 

2. Wydanie stosownych zaświadczeń / orzeczeń dla uczestników projektu skierowanych do badań. 

3. Przekazywanie Zamawiającemu wykazu wykonanych badań z uwzględnieniem rodzaju szkoleń 

jako załącznika do wystawionej faktury. 
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V. Wymagane informacje w ofercie i załącznikach: 
1. Nazwa i adres Wykonawcy. 

2. Dane osoby uprawnionej do kontaktów w imieniu Wykonawcy (imię i nazwisko, tel, fax., e-mail) 

3. Cenę jednostkową brutto na osobę do każdego rodzaju szkolenia (cena winna uwzględniać 

ewentualne upusty jakie Wykonawca oferuje oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia). 

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu ofertowym( pkt. III ), 

w tym wg załączników: 

a. Wykaz wykonywanych badań w ciągu ostatnich trzech lat z zakresu medycyny pracy objętych 

przedmiotem oferty – Załącznik nr 1 

b. Wykaz kadry do wykonania zleconej usługi – Załącznik nr 2 

c. Oświadczenie o warunkach lokalowych i technicznych (wraz z wykazem) - Załącznik nr 3 

d. Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zleconej usługi - Załącznik nr 4 

c. Oświadczenie o zgodności informacji zawartych w ofercie – załącznik nr 5 

5.Termin ważności oferty. 

6.Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczątką firmową, trwale 

spięta, posiadać datę sporządzenia. Powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

firmy na zewnątrz. 

 Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem: 

  

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o. o. 

Biuro projektu  
„Twoją szansa wyższe kwalifikacje III edycja” Poddziałanie. 8.1.1 PO KL 

współfinansowanego z Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

26-110 Skarżysko-Kamienna 
ul. Fałata 18  

Oferta na wykonanie badań z zakresu medycyny pracy 

Nie otwierać przed dniem 20 marca 2012 r. do godz. 13.00 
  

VI. Kryterium oceny ofert: 
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę zamawiający dokona oceny ważnych 

ofert na podstawie kryterium:  

Kryterium Waga (%) 

Cena ofertowa 100% 

  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punków wyliczonych  

w kryterium „cena ofertowa”, które zostaną obliczone wg wzoru: 

Cn/Cb x 100 = Pc 

gdzie: 

Cn - cena najtańszej oferty na przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy, 

Cb - cena badanej oferty na przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy, 
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Pc - liczba punktów jaką uzyskuje wykonawca za cenę 

  

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W wyniku oceny oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie - 100 punktów. 

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionego 

kryterium uzyska najwyższą ilość punktów. 

 W przypadku gdy więcej niż 1 oferta uzyska jednakową ilość punktów zamówienie zostanie 

udzielone temu Wykonawcy, który przeprowadził największą liczbę badań w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat. 

 VII. Termin składania i otwarcia ofert oraz sposób porozumienia się z oferentami 

1.Oferty należy składać w terminie do dnia 20 marca 2012 r. do godz. 12.00 

w Skarżysku- Kamiennej : 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Fałata 18, drogą pocztową lub osobiście na 

powyższy adres. 

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego  

a nie data stempla pocztowego. 

2. Komisyjne otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 20 marca 2012  roku o godzinie 13.00 

w Skarżysku -Kamiennej  ul. Fałata 18  

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno 

zmiana jak i  wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

5. W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

6. W toku postępowania zamawiający może przeprowadzić dodatkowe czynności nie przewidziane  

w treści niniejszego zapytania do złożenia oferty. 

7. Zamawiający z oferentami może porozumiewać się pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie. 

8. Osoba uprawniona do udzielania informacji oferentom: 

Asystent Koordynatora Projektu Kazimierz Zep – nr tel. 798-213-944 

 VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający ocenia czy oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu ( wg. pkt. V. 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia”  

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Nie spełnienie chociażby jednego z 

w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. 

2.Oferty spełniające wszystkie w/w warunki podlegają ocenie. Ocena na podstawie kryterium oceny 

ofert : cena 100% (wg pkt. VI „Kryteria oceny ofert”). 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie telefonicznie lub listem 

poleconym lub drogą mailową lub faxem wszystkie podmioty, które przesłały oferty  

w ustalonym terminie. 

Informacja o wyborze zostanie umieszczona do publicznej wiadomości na stronie www.tswk3.pakd.pl 

oraz na tablicy ogłoszeń w biurze projektu. 

4. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

  

IX. Informacja o formalnościach jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy 
Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą we wskazanym przez zamawiającego terminie. 

http://www.tswk3.pakd.pl/
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia umocowania do reprezentowania wykonawcy 

przez osoby występujące w postępowaniu po stronie wykonawcy oraz podpisujące umowę poprzez 

żądanie przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw i dokumentów. 

  

X. Postanowienia ogólne 
1.Zlecenie nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zlecenie dopuszcza częściowe podwykonawstwo. 

3. Zlecenie dopuszcza składanie ofert częściowych ze względu na miejsce realizacji szkolenia. 

   Z poważaniem 

……………………..  
 Koordynator Projektu 


