
Znak: SM.1751.I.2020
Busko-Zdrój, 8 grudnia2020 r

Zaproszenie do zlożenia oferty cenowej

Zaprauun do ńożęria oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia badń lekmskich

z zakłęsu profilaktycmej opieki zdrowotrrej pracowników Szkoły Mllzycmej I stoPnia

w Busko-Zdroju. Stan zatrudńęńaw szkole wlmosi 29 osób.

Celern postępowania jest wyłonienie jednego uprawnionego podmiotu, który zaofeĄe
najńższe ceny, gwarantując odpowiednią jakośó usług.

Zapr aszam do przedstawi enia swoj ej o ferty cenowej w l w zap5Ąuiu o fertowlłn.
Podstawę prawną określenia prowadzenia oraz rodzajów i częstotliwości badń starrowi

art. 22g Kodeksu pracy oraz rozporządzeńe Ministra Zdrowia i Opieki Społecmej z dńa
30 maja 1996 r. w sprawie przqrowadzania badń lekarskich pracowników, zakresu

profilakfycmej opieki zdrowotnej nad pracownikarni oraz orzęczei lekarskich wydawanych
do celów przewidzianychw Kodeksie pracy (tj. Dz.U. z 20I 6 r. poz. 2067 ).

Oferta winrra być sporządzona na załączonynr druku formularza ofbrtowego.

Ofeitę wrazzzaparńowarlymwzofąn umowy nalezy złożyć w terminie do22 gradnia2020
roku, do godz. 9m w sekrętariacie Szkoły Muzyczrrcj I stopnia w Busku-Zd-j'r,
al. Mickiewi cza 22, 28- 1 00 Busko - Zdrój.
Otwarcie ofert i negocjacje cenowe odbędą się22 grudnia 2020 r.rgodz. 9t5.

Termin realaacjibadń: 20żI rok.

Załącznlk:
- druk formularza ofertowego
- wzor umowy (do zaparafowania).
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(miejscowość idata)

FORMULARZ OFERTOWY

l. Nazwa i adres ZamalłliĄącego: Szkoła Muzyczna l stopnia w Busku-Zdroju, al. Mickiewica 22,

28-100 Busko-Zdroj.
It, Opis przedmiotu zamówienia: Pzeprowadzenie badań lekarskich pracowników SzkoV Muzycmej

l stopnia w Busku_Zdroju w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami orazorzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy orazbadań do celów sanitiarno -

epidemiologicznych.
Stan zatrudnienia w szkole urylnosi 29 osób (23 nauczycieli, 't pracownika obsfugi, 5 pracowników

adminisfacji).
Podstawa: aft. 229 Kodeksu pncy. Zgdnie z Rozponądzeniem Ministra Zdrowia iOpieki Społecznej
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracownikow, zakresu
profilal<lycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orueczeń lekarskbh v,lydawanych do celÓw
przewidzianych w Kodeksie placy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2067).

lll. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

N. Warunki płatności: przelew,
V. NazwaiadrcsWykonawcy:

Nazwa:

Adres:

Nr rachunku bankowego:

Vl. Ofeńa:
1. Oferuję wykonanie badań profilaktycznych wraz z wydaniem orzeczenia za (wartoŚĆ

badania przeprowadzonego przez lekarza medycyny pracy dla nauczyciela, pracownika
adm inistracji i obsługi):

Grupa:
Nauczyciel

pracownik

administracvinv
Pracownik obsługi

kosź badania netto

PodatekVAT
(aktualnie
obowiazuiacv)

kosż badania brutto

2. Kosź badań

3. Kosż badań do celow sanitarno - epidemiologicznych ....... ż netto ...
podatek VAT (aktualnie obowiązujący) ... ... ........kosż badania brutto.

4. Zastrzega się mozliwośc pzeprowadzenia dodatkowych badań po konsultacji lekarza medycyny
pracy z pracodawą, jezeli potzeba ich pzeprowadzenia wyniknie w trakcie badań
profilaktycznych.

5. Oświadczam, ze posiadam uprawnienia do wykonyłania vrnł. działalności.
6. Ośw|adczam, że zapoznałem/-am się z opisem pzedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich

zastęeżen.
Vll. Kryterium wyboru ofeńy (waga 100%): cena 100%
Vlll. ZamawiĄący zaslrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Konsultacja
laryngologiczna

Badania
laboratoryjne
(morfologia

krwi, mocz itp.)

RTG klatki
piersiowej

Konsultacja
okulistyczna

kosż badania nefto

Podatek VAT
(akfualnie
obowiazuiacv)

kosź badania brutto

( pod pi s o n by u praw n i o rte)
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WzÓr
UMoWA NR............

zawałla ,,...... r. pomiędzy Gminą Busko -Zdrq, ul, Mickiewicza ,10, 28-100 Busko - Zdrój,
NlP 655-187-96-46 reprezentowanąprzez Panią Aleksandrą Sikora - Dyrektora SzkoĘ Muzycznej I stopnia w
BuskużdĄu, al. Mickiewicza22,28-100 Busko-ZdĄ na podstawie pełnomocnictwa znak: .".
zdnia,... ..,, 

^I\tanądalĄ,,Zeceniodawcą",a ......
reprezentowanym pżez ..., zffanym dalej ,,Wykonawcą",

§1
1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.,. przeprowadzenie badań lekarskich

pracownikow Szkoły Muzycznej l stopnia w Busku-ZdĘu w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich v,tydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy (badania
wstępne, okresowe i kontrolne) oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych,

2. Badania muszą byc wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą
umową warunkach.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy orazw przeg|ądzie stanowisk
pracy w celu dokonania oceny warunków pracy.

§2
Umową objęci są pracownicy jednostki, o której mowa w § 1 ust. ,1, skategoryzowani w następujących

grupach:
1) nauczyciele,
2) pracownicy obsługi,
3) pracownicy administracji.

§3
1. Wartośc badań profilaktycznych przeprowadzanych przez Wykonawcę, z uwzględnieniem badań

specjalistycznych, określa formu|arz ofertowy stanowiący integralną częśc niniejszej umowy.
2. Wartość podana w formularzu ofertowym nie obejmuje badań dodatkowych zleconych przez

pracodawcę.
3. Kwoty określone w formularzu ofeńowym zawierĄą kosźy zutiązane z realizaĄą zadania,

o którym mowa w § 1, wynikające wprost z zestawienia badań, jak równiez kosży organizacji miejsca
realizaqi zadania,

§4
Zastrzega się mozliwośc pżeprowadzenia dodatkowych badań po konsultacji lekarza medycyny pracy

z pracodawę, jezeli potrzeba ich pzeprowadzenia wyniknie w trakcie badań profilaktycznych.

§5
Zleceniodawca zasIrzega sobie prawo do zawierania dodatkowych umów na badania wymagane nie

prze prowad z ane przez Wyko nawcę.

§61. Rozliczanie kosźów badań określonych w § 1 ust 1 niniejszej umowy, będzie następowało na podstawie faktur
wystawianych kazdorazowo przez Wykonawcę z podaniem rodzaju badań oraz imienia i nazwiska pracownika
Na fakturze do cen netto należy doliczyć właściwą kwotę podatku od towarów i usług według stawki

wynikającej z ustawy o podatku od towarów iusfug.
2, Faktury będą płatne przelewem, w terminie 21 dni od daty ich otrzymania pzez Zleceniodawcę, na konto

wskazane przez Wykonawcę.
3, W treści faktury winien znajdowac się zapis:

Nabyruca: Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10
NlP: 655-187-96-46

Odbiorca: Szkoła lvluzyczna l stopnia,
al. |lAickiewicza 22
28-100 Busko -Zdrój

1. Czas realizacji zadaniawynosi 1 rok,
2. Termin rozpoczęcia badań: 1 stycznia 2021r.
3. Termin zakończenia badań:31 grudnia 2021r,

§7



2

1

2.

§8
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wymaganych badań w gabinecie lekarza medycyny PracY
znajdującym się na terenie Buska - ZdrĄu, dopuszczonym do przeprowadzaniawyżej wymienionych badań.

Dodatkowe badania specjalistyczne należy pzeprowadzaó w gabinetach i laboratoriach medycznYch

znajdujących się na terenie Buska - ZdrĄu. W uzasadnionych przypadkach badanie specjalistyczne moŻna
przeprowadzic w innej miejscowości, zazgodą Dyrektora SzkĄ.

§9

I. Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych pracowników Szkoły lMuzycznej l

stopńia w Busku-Zdroju w zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 61679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sPrawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takicl,Ldanych orazuchylenia dyrektywy 95/46ME |(ogótne rozporządzenie o ochronie danYch,

dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1)l.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia skutecznej i nalezytej ochrony danych osobowych zawartYch

w skierowaniach i wynikach specjalistycznych badań medycznych, do których uzyskał dostęp w zutiązku

z wykonywaniem przedmiotu umowy, jak równiez do niewykozystania tych danych do celów innYch niz

wykónanie umowy, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego lub

osoby trzecie w ruviązku z nieupowaznionym udostępnieniem tych danych, chyba ze obowiązek ujawnienia

wynika z przepisów prawa, albo są one powszechnie dostępne z innych źrodeł. Obowiązek zachowania tajemnicY

obowiązuje bez zadnych czasowych ograniczeń taże po rozu,tiązaniu |ub zakończeniu obowiązywania niniejszej

Umowy.

§10
Strony mogą roz,viązac niniejszą umowę za miesięcznym wypowiedzeniem.

§1{
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści w umowie, mogą byc dokonywane wyłącznie w formie pisemnej

w postaciAneksu do umowy.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego wraz z aktam i wykonawczym i.

§13
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zleceniodawca, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZLECENlODAWCA: WYKONAWCA:

KLĄUZULA I{F)RMACYJNA

Zgodniezaft.l3rozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)20161679zdniaLl kwictnia2016r. wsprawieochronyosób
fizycznych w związku z przętwatzanier-l-r danych osobowych i w sprawie swoboclnego przepłyłvu takich danych oraz uchYlenia

dyrektywy 95l46lWE [(ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119/])l infonnujerny, że:

1. Aclrninistratorenr Pani/Pana danych osobowych, jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 2Ż,

reprezentowany prZęZ Dyrektora, kontakt tel. 882 '7ż3 419.
ż. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przlpadku pytań dotyczących sposobu i zakresu

przetwarzania Pani,/Pana <lanych, kontakt lnożliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: iod@urnig.busko.pl lub telefonicznie: 4i
3,10 5260.
3. Pani,łana dane osobowe będą przetwarzane,w celu zawarcia z Panią/Panem umowy, wykonania przez Administratora

prawnie ciąźących na niln obowiązków w zakrcsie w jakim przewidują to przepisy szczególne, oraz zręalizowania Prawnie
uzasadnionych interesów Adrninistratora w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczęń.



4.

3

Odbiorcami Pani,lPana danych osÓLo*ych będą podmioty uprawnione Ó'Ó i.t ot.ą^ania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanę do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywan e będą przez okres trwania/wykonywania zavlartej z Panią/Paneln umowy, będą
przechowywane przez okres pruewidziany w przepisach szczególnych, lub będą przechowywane do ustalenia, obrony 1ub dochodzenia
ewenfualnych roszczeń.
'7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora.dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
8. Przysługuje Pani,/Panu prawo wniesienia skargi do Pręzęsa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, żę

przetwarzanie przez Administratora danych osobowych natusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9, Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolnę lecz niezbędne do realizacji zawańej umowy, a ich

niepodani e uniemożl i wi reali zacj ę zaw aftĄ umowy.
10.PanilParradaneosobowe niebędąprzetłarzanewsposóbzautomatyzowanyiniepodlegająprofilowaniu,


