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Data 31.12.2021 

Wykonawca - 

Dotyczy 
świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych z 

zakresu medycyny pracy dla pracowników Poradnia Psychologiczno-

Pedagogicznych w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie badań 

profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

1. Szczegółowy zakres merytoryczny zamówienia – zakres obejmuje usługi m.in.: 

 

1) przeprowadzanie wobec pracowników Zamawiającego badań lekarskich: wstępnych, okresowych  

i kontrolnych (dalej: badań profilaktycznych) zgodnie z trybem, sposobem dokumentowania i kontroli 

oraz częstotliwością oraz w terminach - określonych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawnych. 

2) realizację wobec pracowników Zamawiającego profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w 

art. 229 § 6 zdanie drugie Kodeksu pracy, niezbędnej z uwagi na warunki pracy – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawnymi; 

3) wydawanie  orzeczeń lekarskich,  

4) badania szczególne, tj.: 

a) badania związane z koniecznością stosowania skróconej normy czasu pracy w przypadku osób  

niepełnosprawnych. 

 
 

Odpowiedź w postaci oferty cenowej Zamawiający przyjmuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

14.01.2022 r., w formie elektronicznej na adres: sekretariat@pppndm.pl 
 
 

Oferty muszą zawierać cenę brutto oraz ceny jednostkowe za poszczególne usługi. 

 
 

Złożone oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania. W tym terminie 

Zamawiający może zawrzeć umowę w przedmiocie zapytania ofertowego w oparciu o ceny 

zaproponowane w wybranej ofercie. 

 
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium: 

1) Cena – 80 pkt 

Wyliczana według następującego wzoru 

C= Cn / Co x 80 gdzie: 

C = przyznane punkty 

 

 



 

 

 

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert Co 

= cena oferty ocenianej 

 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt. 

 
 

2) Odległość od siedziby PP_P – 20 pkt 

 Odległość obliczana za pośrednictwem aplikacji Google Maps) 

 Odległośćod siedziby zamawiającego do 2 km – 20 pkt   

 Odległość od siedziby zamawiającego od 2,1 km do 4 km – 10 pkt 

 Odległość od siedziby zamawiającego powyżej 4 km – 0 pkt 

 

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących odpowiedzią na 

zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z Oferentów umowy, nawet, 

jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za 

przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi Oferentami. 

Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi 

zastrzeżeń. 

4. Załączniki: 

1) Załącznik nr.1 Wzór Umowy 

2) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 
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