
 
 

                                                                                               Słupia Wielka, dnia 25.11.2020 r. 
Nr sprawy: ZP/TCZ/18/2020 

 

 

OGŁOSZENIE 

ROZEZNANIA RYNKU 

                 

   Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą w  Słupi Wielkiej, 
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na „Usługę w zakresie medycyny pracy  dla 
Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej” 
prowadzonym zgodnie z warunkami określonymi w załączonym rozeznaniu  rynku. 

 

Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, ani rozeznanie rynku w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

                                                                                             Z-ca Dyrektora  
                                                                                         ds. administracyjno-ekonomicznych 

                                                                                     Arkadiusz Sokołowski 
                                                                         ……………………………………….. 

                                                                                                                                     (podpis osoby upoważnionej) 



 
 
 
                                                                                                        Słupia Wielka, dnia  25.11.2020 r. 

 
Rozeznanie rynku  

na usługę w zakresie medycyny pracy 
 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) z siedzibą w Słupi 
Wielkiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku 
na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy. 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny 
pracy dla pracowników Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 
Uprawnych. 
II. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego: 
Świadczenie usług w zakresie badań okresowych, wstępnych i  kontrolnych pracowników 
oraz innych świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami: 
Podstawowe badania: 

1. Badania lekarskie wstępne specjalisty medycyny pracy z wystawieniem 

zaświadczenia 

2. Badania lekarskie okresowe specjalisty medycyny pracy z wystawieniem 

zaświadczenia 

3. Badania kontrolne 

4. Konsultacje specjalistyczne – neurolog 

5. Konsultacje specjalistyczne – laryngolog 

6. Konsultacje specjalistyczne – okulista badanie rozszerzone 

7. Konsultacje specjalistyczne – psycholog-kierowcy kat. B 

8. Konsultacje specjalistyczne – psycholog-widzenie zmierzchowe i wrażliwość na 

olśnienie 

9. Morfologia 

10. Mocz-badanie ogólne 

11. Glukoza 

12. Kreatynina 

13. Cholesterol 

14. RTG klatki piersiowej 

15. EKG 

16. Cholinesteraza krwinkowa 

Inne badania specjalistyczne oraz laboratoryjne zalecone przez specjalistę medycyny 
pracy. 
 
Badania specjalistyczne wykonywane w siedzibie Wykonawcy – preferowane dni 
robocze, godziny dopołudniowe. 
Wszystkie badania wykonywane w jednej placówce !!!. 



W przypadku znacznej liczby pracowników badania okresowe pracowników świadczone 
także w siedzibie Centrali COBORU. 
III. Termin realizacji zamówienia: 
Realizacja usługi obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
III. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka e-mailowo 
a.nowicka@coboru.gov.pl  do dnia  02 grudnia 2020 r., do godz. 15:00 .  
Oferta niekompletna i oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 
IV. Cena i warunki płatności za usługi objęte zakresem oferty: 
1. Cena powinna zawierać końcową niezmienną cenę sprzedaży (netto i brutto): 
1) podana cena musi obejmować koszty związane z realizacją usługi z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków; 
2) cena musi być podana w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku; 
3) cena podana przez Wykonawcę, za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres 
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 
2. Płatność, za zrealizowane badania w danym miesiącu, nastąpi w ciągu 14 dni roboczych 
od otrzymania faktury. 
V. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia; 
2) Prowadzą działalność w oparciu o dokonany wpis do rejestru prowadzonego przez 
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
3) Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają 
uprawnienia z zakresu medycyny pracy do wydawania orzeczeń lekarskich, dla celów 
przewidzianych w art. 229 kodeksu pracy, w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 
czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy; 
4) Posiadają niezbędne zaplecze umożliwiające świadczenie usług przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy użyciu środków 
farmaceutycznych i materiałów medycznych dopuszczonych do stosowania w 
podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz zalegalizowanej aparatury 
medycznej; 
5) Zawarli umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy 
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. 
VI. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Podstawowym kryterium oceny oferty będzie najniższa cena brutto, przy jednoczesnym 
spełnianiu wszystkich warunków zawartych w rozeznaniu rynku. 
VII. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca winien załączyć do składanej 
oferty: 
1. Oferta wykonawcy zawierająca wszystkie wskazane powyżej elementy. 
VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: 
Sprawę prowadzi: Agnieszka Nowicka, a.nowicka@coboru.gov.pl 
IX. Unieważnienie postępowania: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia rozeznania rynku bez podania 
przyczyn.  
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o 
wyłonieniu Wykonawcy. 
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Projekt umowy przygotowuje Zamawiający i przedstawia Wykonawcy do akceptacji. 
 
 

                                                                                             Z-ca Dyrektora  
                                                                                         ds. administracyjno-ekonomicznych 

                                                                                     Arkadiusz Sokołowski 
                                                                                                ………………………………………… 

          (podpis Kierownika Zamawiającego)  

 
 


