
             Lublin, dnia 23 stycznia 2023 r.

DPSMTK.AG.351.07.2023
      

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą:

Usługa objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników Domu Pomocy
Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w dziedzinie medycyny pracy w 2023 r.

Na podstawie:
Zarządzenia Nr 09/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty
dnia  01  czerwca  2022  r.  w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  udzielania  zamówień
publicznych  Domu  Pomocy  Społecznej  im.  Matki  Teresy  z  Kalkuty  o  wartości
nieprzekraczającej   kwoty  wskazanej  w  art.  2  ust.1  pkt  1  ustawy –  Prawo zamówień
publicznych.

I.  ZAMAWIAJĄCY:  
                     Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie

                 20-060 Lublin ul. Głowackiego 26, 
                 tel. 81 466 55 80  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Kompleksowe  realizowanie  świadczeń  z  zakresu  medycyny  pracy  na  rzecz
pracowników  Zamawiającego  tj.  badania  wstępne,  kontrolne,  okresowe.  Ilość
zatrudnionych pracowników 107.

2. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do
wykonywania  badań specjalistycznych i diagnostycznych zgodnie z:

1) ustawą z  dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
2) ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w

sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki  zdrowotnej  nad pracownikami  oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do
celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r.  w sprawie rodzajów
dokumentacji  medycznej  służby  medycyny  pracy,  sposobu  jej  prowadzenia  
i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów 

3. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  zamówienia  zgodnie  ze

wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszym zapytaniu,
2) podstawą świadczenia usług  medycznych będzie imienne skierowanie  wydane

każdej  osobie  kierowanej  na  badanie,  opatrzone  pieczęcią  nagłówkową
Zamawiającego i podpisane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego,

3) świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia będzie realizowane w dni
robocze od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, od godz. 700 do godz. 1500.

4. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) realizacji  świadczeń  medycznych  będących  przedmiotem  zamówienia  przez

personel  posiadający odpowiednie do rodzaju badania kwalifikacje zawodowe  
i uprawnienia,



2) przyjęcia osób kierowanych, z możliwością zakończenia badań skierowanej osoby
w  ciągu  jednego  dnia;  w  uzasadnionych  przypadkach,  spowodowanych
koniecznością  wykonania  dodatkowych  badań,  dopuszcza  się  możliwość
zakończenia  powyższych  badań  w  terminie  do  2  dni  od  daty  udzielenia
skierowanemu pierwszego świadczenia,

3) zapewnienia  osobom  skierowanym  przez  Zamawiającego  możliwości
zarejestrowania się na badania osobiście lub telefonicznie, w godzinach od 700

do 1500; zarejestrowanie obejmuje podanie daty i godziny udzielenia świadczenia,
4) wydania  każdemu  skierowanemu  na  badania  pracownikowi  dokumentów

stwierdzających  istnienie  lub  brak  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  pracy
na określonym stanowisku,

5) udzielania  świadczeń  medycznych  z  należytą  starannością,  
z  poszanowaniem  praw  pacjenta,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie
przepisami prawa, wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz zasadami etyki
zawodowej,

6) w  placówce  realizującej  świadczenie  w  jednym  miejscu  musi  znajdować  się
gabinet lekarski lekarza profilaktyki zdrowotnej i punkt pobrań.

5. Miejsca świadczenia  usług  zdrowotnych muszą spełniać  wymagania  określone  
 w obowiązujących przepisach.

6. Zamawiający  zastrzega  sobie,  możliwość,  iż  ilość  badań  może  ulec  zmianie,
zgodnie  z potrzebami  Zamawiającego,  co nie  będzie  miało  wpływu  na  ceny
jednostkowe produktów.

III. KRYTERIA OCENY OFERT:
    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
    Cena – 100 % 

           cena oferty najniższej

Cena = ─────────  ×  100  pkt  
             cena badanej oferty 

             
IV. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,
2. Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy,
3. Załacznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy,
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  
składania ofert. 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
1. Ofertę  podpisaną  przez  osobę  uprawnioną  należy  składać  na  adres  email:

zamowienia@dpsmtk.lublin.eu lub pisemnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta
na  realizację  zamówienia  pod  nazwą:  Usługa  objęcia  profilaktyczną  opieką
pracowników  Domu  Pomocy  Społecznej  im.  Matki  Teresy  z Kalkuty  w  2023
osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy
z Kalkuty w Lublinie, ul. Głowackiego 26, 20-060 Lublin,  w terminie do 27.12.2022 r.
do godz. 14.00 w sekretariacie Domu,  na  parterze pok. Nr C 9.

2. Oferta  złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
3. Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy.

VI. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są p. Anna Sawulska,
p. Renata Kohut  nr tel.  81  466  55 80 adres email:  zamowienia@dpsmtk.lublin.eu



VII. UWAGI KOŃCOWE 
1. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  w  złożonej  ofercie  lub  ją  wycofać,  pod  

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak 
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty.
4. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo do unieważnienia  postępowania  bez podania  

przyczyn.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
2. Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo - cenowy
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
5. Załącznik nr 5 -  Karta informacyjna  

                               Jarosław Zyśk
                                     Dyrektor 

                                                                                     Domu Pomocy Społecznej
                                                                                      im. Matki Teresy z Kalkuty

                                                             


