
Rybnik, 03.12.2020r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

 
I . ZAMAWIAJĄCY  

Miasto Rybnik - Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku  

44-206 Rybnik,  

ul. Śląska 18a  

e-mail: sp35@onet.eu 

telefon: 32 4227117 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny 

pracy dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku. 

 

Rodzaj zamówienia: usługa 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Szkoły Podstawowej nr 35 

im. Ks. Franciszka  Blachnickiego w Rybniku obejmujące wykonywanie badań 

wstępnych, okresowych i kontrolnych, badań dla kierowców korzystających z samochodu 

prywatnego w celach służbowych, wymaganych przez Kodeks pracy i wykonywanych 

przez lekarza z zakresu medycyny pracy - dla ok. 20 pracowników rocznie.  

 

W skład pakietu podstawowych badań wchodzą: 

a) Wizyta lekarska; 

b) Badanie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy, który w razie potrzeby 

zleca badanie laboratoryjne, RTG klatki piersiowej, badanie wysokościowe lub 

konsultację lekarza specjalisty; 

c) Zaświadczenie lekarskie; 

d) W razie potrzeby wpis do książeczki sanepidowskiej wraz z orzeczeniem.  

Całkowite badanie pracownika musi być wykonane w przeciągu dwóch dni od zgłoszenia 

się do medycyny pracy. 

 

Kod CPV: 85121000-3 Usługi medyczne 

 

III. WARUNKI I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia  31 

grudnia 2022 roku. 

 

Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze 

zamówienie, dokonywane będą w PLN. 

 

Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury.  

 

mailto:sp35@onet.eu


IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch elementów: 

1) formularza  ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania, 

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny 

wypełnione.  

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://sp35.bip.edukacja.rybnik.eu/516/ 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 11 grudnia 2020 roku do godziny 10:00.  

 

Ofertę należy złożyć: 

a) elektronicznie na adres sp35@onet.eu, albo 

b) osobiście- od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00, albo 

c) pocztą na adres Zamawiającego: 

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku,  

ul. Śląska 18a,  

44-206 Rybnik  

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. Cena 100% 

 

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zgłoszony do 15 grudnia 2020r.: 

a) na stronie internetowej pod adresem bip http://sp35.bip.edukacja.rybnik.eu/, 

 

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej 

nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku z siedzibą przy ul. Śląska 14 

w Rybniku  (44-206); 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 35 im. Ks. 

Franciszka Blachnickiego w Rybniku jest Pani Joanna Moćko; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym 

postępowaniem o udzielenie zamówień poza ustawą PZP; 

d) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania 

informacji na podstawie przepisów prawa; 
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e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania; 

f) Dane osobowe będą przechowywane jednie w okresie niezbędnym do spełnienia 

celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa; 

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

h) Posiada Pani/Pan  

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych*;  

- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2. RODO **; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

i)  nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

w wyniku postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy; 

 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Ryszard Kras – dyrektor Szkoły Podstawowej (telefon: 

32 4227117, e-mail: sp35@onet.eu). 

 

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

a) formularz ofertowy  

b) oświadczenie wykonawcy 

c) wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Oferta na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Szkoły 

Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego  w Rybniku” 

 

Dane Wykonawcy : 

Pełna nazwa:…………………………………………………………………………………….  

Adres siedziby:……………………...…………………………………………………………... 

Adres e-mail:…...…………………...…………………………………………………………... 

NIP:……………………………………………………………………………………………... 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………... 

Numer rachunku bankowego:…………………………………………………………………... 

Nazwisko i imię właściciela:*…………………………………………………………………... 

PESEL właściciela:*..................................................................................................................... 

*należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą (także w formie spółki cywilnej). 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

a) Badanie lekarza medycyny pracy i wydanie orzeczenia: 

cenę netto:.................................zł. 

cenę brutto:..................................zł. 

b) Wpis do książeczki sanepidowskiej wraz z orzeczeniem 

cenę netto:.................................zł. 

cenę brutto:..................................zł. 

c) Konsultację u specjalisty: 

cenę netto:.................................zł. 

cenę brutto:..................................zł 

d) RTG płuc: 

cenę netto:.................................zł. 

cenę brutto:..................................zł 

e) Badanie laboratoryjne (morfologia, OB, glukoza, mocz) 



cenę netto:.................................zł. 

cenę brutto:..................................zł 

f) Badanie wysokościowe 

cenę netto:.................................zł. 

cenę brutto:..................................zł 

g) badanie psychologiczne dla kierowców 

cenę netto:.................................zł. 

cenę brutto:..................................zł 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń.  

 

3.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie  

od 01.01.2021 roku do 31 grudnia 2022 r. 

 

4. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

-podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie  

wskazanym przez Zamawiającego, 

-ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy........................................................ 

                                                                                                               (imię i nazwisko)  

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego ,stosownie 

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 

oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).     

 

 

 

   Wykonawca 

 

……………………………………….               ……………………..……………… 

    (miejscowość, data)         (podpis i pieczątka) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

 .......................................... 

   (pieczątka jednostki) 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ 

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Szkoły Podstawowej nr 

35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku” 

oświadczam/y, że: 

 

1) nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniam/y 

żadnej z przesłanek zapisanych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień 

publicznych, 

 

2) spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 

22 ust 1b, tj: 

-kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

-sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

-zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

 

 

   Wykonawca 

 

……………………………………….               ……………………..……………… 

    (miejscowość, data)         (podpis i pieczątka) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

Projekt umowy 

 
zawarta w dniu ……………….. roku w Rybniku pomiędzy: 

1. Miastem Rybnik – Szkołą Podstawową nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku                           
z siedzibą w Rybniku przy ul. Śląskiej 18a zwanym dalej „Zamawiającym” – reprezentowanym 
przez: 

Dyrektora szkoły – Ryszarda Krasa 
a 
2. …………………………. 
 zwanym dalej „Wykonawcą” – reprezentowanym przez:  
…………………..-……………………,  PESEL: …………………………. 
 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy zgodnie 

z art. 229 Kodeksu pracy oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 

1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich (Dz.U. z 2016 r., poz. 2067) dla pracowników 

zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku z siedzibą 

w Rybniku przy ul. Śląskiej 18a oraz kandydatów w do pracy. 

Zapytanie ofertowe stanowi integralną część umowy. 
 

§ 2 

1.  Przedmiot umowy w szczególności obejmuje wykonywanie badań wstępnych, okresowych, 

kontrolnych, badań dla kierowców korzystających z samochodu prywatnego w celach służbowych,  

wymaganych przez Kodeks pracy i wykonywanych przez lekarza z zakresu medycyny pracy. 

2. Przedmiot umowy wykonywany będzie w siedzibie Wykonawcy przy  ul. 
…………………….w……………………., tel. ………………………. przez  lekarza spełniającego wymogi 
kwalifikacyjne określone przepisami ogólnie obowiązującymi. 
 

§ 3 

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  
1. Świadczenia usług medycznych dla skierowanych przez Zamawiającego osób  zgodnie  
z zakresem świadczeń oraz w terminach przyjęć lekarza. 
2. Prowadzenia ewidencji osób skierowanych przez Zamawiającego. 
3. Wykonywania indywidualnych badań w terminach określonych z lekarzem. 
4. Wydawania zaświadczeń o zdolności do pracy osobom, których dotyczą badania w celu 
przekazania ich Zamawiającemu. 
 

§ 4 

1. Wykonawca będzie przyjmował pracowników kierowanych na badania na podstawie 

skierowania wydanego indywidualnie dla każdej osoby przez Zamawiającego. 

2.Skierowanie będzie zawierać: 
 



a) określenie rodzaju badania, 
b) dokładne dane osoby kierowanej na badanie (imię, nazwisko, data urodzenia PESEL, adres 
zamieszkania), 
c) dane miejsca pracy, 
d) opis stanowiska pracy, na którym pracownik jest lub będzie zatrudniony, w tym informację                        
o czynnikach szkodliwych i warunkach uciążliwych występujących na danym stanowisku pracy. 
 

§ 5 

Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 

uciążliwych, 
b) udostępniania dokumentacji wyników kontroli w części dotyczącej ochrony zdrowia. 
 

§ 6 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 
roku. 
 

§ 7 

1. Za należytą realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
obliczone według cen podanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach 
przedmiotu umowy, w roku 2021 nie może przekraczać kwoty …………. brutto.  

3. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach 
przedmiotu umowy, w roku 2022 nie może przekraczać kwoty …………. brutto.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania maksymalnej wartości 
wynagrodzenia. W przypadku skorzystania z tego prawa Wykonawcy nie przysługuje 
jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego z tego tytułu. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie płatne na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury bądź rachunku. 

6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy. 
7. Przy wystawieniu faktury lub rachunku  w treści  dokumentu należy opisać  Zamawiającego 

w następujący sposób: 
Nabywca: 
Miasto Rybnik 
ul. Bolesława Chrobrego 2 
44-200 Rybnik 
NIP: 6420010758 
Odbiorca: 
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 
ul. Śląska 18a 
44-206 Rybnik 

 
 

§ 8 

1. Termin płatności ustala się na  14 dzień od daty wystawienia prawidłowo sporządzonej faktury 
lub rachunku. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
fakturze lub rachunku. 

2. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  



 

§ 9 

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 100 zł. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej w 
terminie 14 dni od dnia jej nałożenia. 

2. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidziane w ust. 
1 kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na 
zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar 

umownych przez Zamawiającego. 
§ 10 

Osobą koordynującą realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest dyrektor szkoły Ryszard 
Kras. 
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ………………………………….. 
 

§ 11 

W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 
 

§ 12 

 Wszelkie zmiany umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 14 

Sprawy sporne, mogące wyniknąć podczas realizacji umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


