
Strzelce Op., dnia 07.02.2020r.

Zaproszenie do składania ofert
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op, z filią w Szlłniszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta
Osuch zaptasza do złożęnia ofert na realtzację zadania, którego wartość nie przeLłacza
wyrazonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro. v,ryłączonej zę stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (U.Dr.U z ż0I9r. poz. 1843) Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO\MENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie świadczeń polegających na badaniach
profilaktycznych, sanitarno-epidemiologicznych, kierowców pracowników w Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fl|ią w Srymiszowie i filią w Leśnicy ul.
Strażacka 8.
1.Przedmiotem umowy jest wykonanie świadczeń polegających na badaniach
profilaktycznych, sanitarno-epidemiologicznych, kierowców pracowników w Domu Pomocy
Społecznej w Strzelcach Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 na
zasadach,"
a) badania wstępne osób przyjmowanych do pracy,
b) okresowe badania lekarskie w przypadku niezdolności do pracy pracownika trwającej
dłużej niż 30 dni,
c) okresowe i kontrolne badania lekarskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów ptzewtdzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.
Nr 69 poz.332 zpoźn. zm.)
d) ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenta
występujące w miejscu pracy,
e) badania do celów sanitamo -epidemiolo g iczny ch,
I badanie kierowcy,
2. Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy.

Termin realizacii zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 3I.I2.2020r,

Krvterium oceny ofert: - cena 1,007o

oferta powinna zawierać nastepuiące dokumenty:
1.Druk - formularz oferty,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej.

wszelkich informacii udzielaia:
. w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - St. inspektor ds. zam. publicznych

-tę1.771461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,
41-I00 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl

o w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata kurka -po, kierownika Administracji
i Obsługi te|. 77l 46I-34-80 wew. 414 DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8



Termin składania ofert upŁywa z dniem t8.02.2020r.oferty należy złożyć w seirótariacie DPS * St 
^i;"ńpocńą, faxem lub pocźą elektroniczną.

l.DrŃ - formularz ofertowy
2.Załącznik nr 1.
8. Projekt umowy.
9. Klauzula informacyjna o

Otrzymują:
1, x adresat
2. x ala

przetwarzaniu danych.

do godz. 15.00
Op. ul. Strazacka 8 osobiście,

ażnienia
ktora


