
Strzelce Op,, dnia 01,02,żOżIr,

DPS.234,ZP.52.202I
Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach op.z filią w Szymiszowie i filty Leśnicy ul,

Strażacka 8, 47_i00 Strzelcę op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta

osuch Zaprasza do zŁożenia ofert na rea|izację zadu^ia, którego wartość nie przekacza

kwoty 130 000 złotychnetto, wyłączonej Zę stosowania przepisów ustawy z dnia Il
września 2O19r.Prawo zamowien publicznych,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
przedmiotem zamówienia są badania profilaktyczne, sanitarno-ePidemiologiczne'

kierowców, i badania spirometrii pracownikó* * Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach

Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul, Strażatka 8,

1,przedmiotem umowy jest wykonanie świadczeń polegających na badaniach

profilaktyc znych,runiturrro_.pidemiologicznych, kierowców, pracownikow w Domu Pomocy

Społecznej w strzelcach op. z fiIią i" sry*irrowie i filią w Leśnicy ul, Strażacka 8 na

zasadach;
a) badania wstępne osób przyjmowanych do plac1, 

.

b) okresowe badania lekarskió w prłypadt<u niezaotności do pfacy pracownika trwającej

dłużĄ niż 30 dni,
c) okresowe i kontrolne badania lekarskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia

i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. iv sprawie przeprowadzania badń lekarskich

pracowników, , Źaioesu profilaktycznej opieti zdrowotnej nad pracownikaml oraz

orzeczei lekarskich *yau*unych do celów przewtdzianych w Kodeksie PIacY (Dz, U, Nr

69 poz.332 zpóżn. zm.)

d) ocenę mozliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenta

występujące w miejscu pracy,

.i U ua'Ń u do celów s anitarno - epidemio 1o g iczny ch,

I badanie kierowcy.
2. Wykonawca gwarantuje niezmienną

obowiązywania umowy.

cenę przedmiotu zamówienia w okresie

Termin realizacji_2ą4q!w:!en14li
owy do dnia 3LI2,20żlr,

1.Druk - formularz oferty,
2. Aktualny odpis , *łajciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

_ 
i informacji o

działalności gospodarczej.

Wsze
w sprawie pro..do. oru - Teręsa Kurręrt - St. inspektor ds, zam, publicznych

_te:771461_34_80 *.*. 403 budynek DPS Strzelce op., ul. Strażacka 8,

41 -I00Strzelce Op. email: przętargi@dps,strzelceop,pl

w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Kurka _po, Kierownika Administracji
{ T)Dq §frzelne On lll Sfrażacka 8

i oisługi tJ. nt 46I_34_80 wew. 414 DpS Strzelce op, ul, Strażacka 8



Termin skladania ofert upływa z dniem 05.02.2021r. do godz. 14.00
Ofeńy należy złożyc w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,
pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną. Kopertę należy opisaó w następujący sposób: Oferta

nazadantę pn.: ,,Badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne, kierowców, i badania

spirometrii pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. zftliąw Szymiszowie
i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8".

W związku z tym, iz budynek DPS jest zamh,rtięty, w przypadku, gdy Wykonawcabędzie
składał ofeńę osobiście, należy zadzwonic domofonem przy drzwiach głównych DPS-u
pracownik otworzy drzwi i odbierze ofertę.

załączniki dotvczące przedmiotu zamówienia:
l.Druk - formularz ofertowy
Z.Załącznik nr 1.

3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyj na o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:
1. x strona internetowa
2, x tablica ogłoszeń


