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Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy 

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego świadczenia usług z zakresu medycyny 

pracy, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st.  Warszawy zwraca się z prośbą o 

złoŜenie oferty na świadczenie w/w. usług.  

I. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług z 

zakresu medycyny pracy polegających na wykonywaniu badań profilaktycznych pracowników 

Zamawiającego oraz kandydatów do pracy Zamawiającego, tj. badań wstępnych, okresowych, 

kontrolnych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.  

 
II. Miejsce wykonania usług:  
Wszystkie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia badania powinny być wykonywane w 

(placówce) Wykonawcy na terenie Warszawy.  
 

III. Termin wykonania zamówienia:  
 

Czas określony –  w okresie od 17 lutego 2014 r. do 30 listopada 2014 r. lub do czasu wyczerpania 

maksymalnej kwoty wartości zawartej umowy.  

 

IV. Opis sposobu przygotowywania oferty:  
 

Ofertę naleŜy złoŜyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w 

Załączniku Nr 2 i 2a  do zapytania ofertowego.  

Oferta musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Podpisy osoby/osób zatwierdzających treść Oferty i oświadczeń powinny być czytelne, natomiast w 

przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone imienną pieczątką osoby/osób 

podpisujących. 

Do Oferty naleŜy dołączyć parafowany i podpisany wzór umowy – załącznik do zapytania ofertowego 

z  oświadczeniem na ostatniej stronie Umowy: „akceptuje treść  umowy” 

 

Wraz z ofertą naleŜy przesłać:  

- aktualny wypis z KRS lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej,  

- aktualny wpis do rejestru ZOZ. 

- kopię Policy OC  

V. Termin składania ofert: 13.02.2014 r. 
Ofertę moŜna dostarczyć do dnia 13 lutego 2014 r. osobiście lub kurierem do sekretariatu 

DBFO – Al. KEN 61V p., pokój 502 do godz. 15,30 lub  pocztą  na adres Dzielnicowe Biuro 

Finansów Oświaty Warszawa Ursynów, Al. KEN 61, 02 – 777 Warszawa. Dopuszcza się 

takŜe przesłanie Oferty wraz z załącznikami za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

apolarczyk@edu.um.warszawa.pl 
 

 



VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

Kryteria:  
1. cena – 60 % (dla najniŜszej ceny) 
2. odległość do placówki od siedziby Zamawiającego – 10% (dla najbliŜszej odległości) 
3. czas trwania badań – 10% (dla najkrótszego terminu) 
4. rozrzut miejsc, w których prowadzone będą badania – 10% (dla placówki w której 

wszystkie badania przeprowadzane będą w jednym miejscu) 
                
Ogłoszenie wyników postępowania 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, 

podając nazwę Wykonawcy którego ofertę wybrano oraz nazwy pozostałych Oferentów. 

 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do 

składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania 

ofert. 

 
 

 

 

 

 

Załączniki do Zapytania ofertowego: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – Zał. Nr 1 

2. Formularz ofertowy – Zał. Nr 2 

3. Formularz ofertowy – szczegółowy – Zał. Nr 2a 

4. Wzór umowy – Zał. Nr 3 
 

Warszawa, dn. 06.02.2014 r.                                                       

 

 
 

 

 


