Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie.

DRUK ZP-04
Gmina Nysa

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Nysa, dnia 02.12.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
(usługi)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130.000,00
złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
Udzielanie świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej zgodnie z kodeksem pracy w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie i członków
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysy na lata 2022 – 2023.
Zamówienie zostało podzielne na części zgodnie z formularzem oferty.
Wykonawca składa ofertę cenową na wybrane przez siebie części.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Miejskiego w Nysie
(stanowiska urzędnicze kierownicze, stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi,
pracownicy Straży Miejskiej i pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt):

4.
5.
6.
7.

Zakres badania
Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników
Wykonywanie badań lekarskich i psychologicznych strażników miejskich
Wykonywanie badań lekarskich i psychologicznych kierowców (kat. B, pojazdy
uprzywilejowane)
Badanie i orzeczenia lekarskie do zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
(Straż Miejska)
Badania okulistyczne pracowników obsługujących komputery
Orzecznictwo lekarskie przewidziane w Kodeksie Pracy, w przepisach wykonawczych
i w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Ocena możliwości wykonywania pracy z uwzględnieniem stanu zdrowia i zagrożeń
występujących w miejscu pracy, monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczanych do
grup szczególnego ryzyka, wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób
zawodowych i innych związanych z wykonywaną pracą, inicjowanie działań na rzecz ochrony
zdrowia pracowników

2) ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie:
a)
rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów
wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
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L.p.
1.
2.
3.

b)

rozpoznawanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie Zleceniodawcy
i pracowników o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących ich
następstwem,
c)
udzielanie Zleceniodawcy i pracownikom porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii
i psychologii pracy.
3) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad członkami OSP i kierowcami pożarniczych pojazdów
uprzywilejowanych w tym:
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
3.
a)
b)
c)
d)
4.
a)
b)
c)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pierwsze badanie okresowe niezależnie od wieku:
lekarskie niezależnie od wieku ( wysokościowe)
pomocnicze (laboratoryjne zestaw)
pomocnicze (psychologiczne)
spirometria
Kolejne badania do 50 roku życia:
lekarskie
pomocnicze (laboratoryjne zestaw)
spirometria
Kolejne badania powyżej 50 roku życia:
lekarskie
pomocnicze (laboratoryjne zestaw)
spirometria
EKG
Badania kierowców OSP
lekarskie kat „B”
lekarskie kat. „C”
psychologiczne
Badanie profilaktyczne z wydaniem orzeczenia
Badanie wysokościowe (pow. 3m)
Badania do celów sanitarnych
Konsultacje specjalistyczne
Badania wysokościowe (do 3 m)
EKG
Audiometr
Badania laboratoryjne

4) ze względów organizacyjnych wynikających z miejsca zatrudnienia pracowników Zamawiający wymaga, aby
badania wykonywane były wyłącznie na terenie miasta Nysy.
5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcia na badania od poniedziałku do piątku.

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu.

a)

posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b)

sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

c)

zdolności technicznej i zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
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O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
3)
oświadczenie o dysponowaniu lokalem na terenie Nysy, w którym będą przeprowadzane badania
oraz pobierane materiały do badań (w treści formularza oferty).

7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1.

Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.
Wykonawca składa ofertę częściową na wybrany zakres badań (część zamówienia).

3)

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

4)
5)
6)
2.

Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a)
formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,

9. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.

Miejsce oraz termin składania ofert -

Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15; Kancelaria
(parter) - do dnia 8 grudnia 2021 r. do godziny 10:00.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres
Wykonawcy
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
„Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na Udzielanie świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej
zgodnie z kodeksem pracy - w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie i
członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysy na lata 2022 – 2023.”
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Nie otwierać przed dniem: 8 grudnia 2021 r. godzina 10:15”
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2.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert -

Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr 226
(II piętro) w dniu 8 grudnia 2021 r. o godzinie 10:15

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty (każda część osobno) zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria i ich znaczenie:
Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium

1

Cena ( C )

100 %

100 pkt

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci
Max (C)

11.

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1.
2.
3.
4.
5.

12.

C min
• Max (C)
Ci

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Jacek Krzywoń, email: j.krzywon@www.nysa.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza
na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

Informację o udzieleniu zamówienia:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie
pisemnej.

Załączniki :
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy – pracownicy Urzędu Miejskiego w Nysie.
3. Wzór umowy – członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa.

Strona 4

Z up. BURMISTRZA
Jacek Krzywoń
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
……………………………………………………..
Zamawiający
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