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OPIS ZAMÓWIENIA 

na prowadzenie lekarskich badań wstępnych 

uczniów  

 

1. Przedmiotem zamówienia są lekarskie badania wstępne w odniesieniu do osób 

wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26.08.2014 (Dz. U. 2014 poz. 1144 ze 

zm.) w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i 

na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych  na rzecz Zespołu 

Szkół nr 1 w Opatowie.  

2. Zamówienie obejmuje wykonanie 37 badań wstępnych w okresie  do 05 września 2019r.  

3. Badania wstępne dotyczą czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zawodów 

szkolnictwa branżowego:  

 Technik żywienia i usług gastronomicznych 

 Technik informatyk 

 Technik mechatronik 

4. Wykonawca musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania usług medycznych 

objętych zamówieniem, na które składana jest oferta, określone w dokumencie 

potwierdzającym prowadzenie działalności, potencjał ekonomiczny i techniczny. Wykonawca 

musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w 

niniejszej specyfikacji.  

5. Wykonawca przeprowadzający badania wstępne musi przeprowadzić je  na terenie miasta 

Opatów. Ponadto Wykonawca zapewni świadczenie usług medycznych co najmniej 2 dni w 

tygodniu. 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:  

 Wypełniony formularz ofertowy oraz formularz cenowy. 

 Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, legitymują się wpisem do rejestru lekarzy przeprowadzających badania 

profilaktyczne  
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 Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich oraz wydawania orzeczeń 

lekarskich.  

 Informacja na temat miejsca oraz terminów przeprowadzania badań.  

 

 

  


