
  

  

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 17.01.2020 

  

ZAMAWIAJĄCY: Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 20   

zaprasza do złożenia oferty cenowej w zapytaniu ofertowym zatytułowanym:   

Badania profilaktyczne kandydatów/uczniów i słuchaczy, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu 

narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.  

 

Tryb udzielenia zamówienia.  

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy  Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 

1843) ze względu na wartość zamówienia poniżej kwoty 30 000 Euro   

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty poniżej:   

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Podmiot leczniczy badań 

lekarskich/profilaktycznych dla kandydatów/uczniów Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego  

w Gliwicach  , którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych 

uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia , realizowanych ze środków finansowych zabezpieczonych 

na rok 2020 przez Województwo Śląskie z znajdujących się w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Katowicach -  badaniem objętych będzie  165 osób  

 

Lp. Nazwa zawodu Rodzaj badania Ilość osób 

1.  
Technik mechanik   

Badania profilaktyczne 

-wstępne  30 

2.  
Technik mechatronik 

Badania profilaktyczne  

-wstępne 45 

3.  
Technik analityk 

Badania profilaktyczne  

-wstępne 30 

4.  
Technik usług 

fryzjerskich 

Badania profilaktyczne  

-wstępne 30 

5.  
Technik ochrony 

środowiska 

Badania profilaktyczne  

-wstępne 30 

Razem 165 

  



  

2. Warunki realizacji zamówienia  

1. Badania wykonywane będą wyłącznie przez Podmiot leczniczy za pośrednictwem jednostek 

służby medycyny pracy, zwanych PJSMP wpisanych do rejestru zgłoszeń prowadzonego przez 
WOMP Katowice  

2. Badania przeprowadzi lekarz figurujący w rejestrze zgłoszeń lekarzy uprawnionych do 

przeprowadzenia badań profilaktycznych , prowadzonych prze WOMP Katowice i zgłoszony 
jako lekarz prowadzący działalność profilaktyczną  

3. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez 
Zamawiającego. 

4. Badania profilaktyczne odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 

5. Lekarz przeprowadza badania zgodnie umową oraz z zakresem badań i kierunków w ustalonym 
w zał. 1 do umowy (ogólnolekarskie) 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.   

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienie zapytania ofertowego lub  
nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.    

9. Rozliczenia finansowe nastąpi zgodnie  umową przygotowaną przez WOMP w Katowicach 

zwartej  pomiędzy Szkołą, Podmiotem leczniczym i  WOMP w Katowicach  

 

4) Termin złożenia oferty, termin realizacji zamówienia.   

1. Termin złożenia ofert:  07.02.2020. r. do sekretariatu szkoły 

2. Termin realizacji zamówienia: w okresie 01.01.2020 30.11.2020 

  

5) Sposób przygotowania i złożenia oferty.   

1. W ofercie należy podać cenę pojedynczego badania.  

2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Ofertę należy złożyć w jednej z powyższych form:   

a) Osobiście w siedzibie Zamawiającego: Górnośląskie Centrum Edukacyjne, 44-100 Gliwice, 

ul. Okrzei 20 (sekretariat szkoły)  

b) pocztą albo kurierem na adres siedziby Zamawiającego.  

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ckp@gce.gliwice.pl. E-mail musi 

zostać zarejestrowany na serwerze Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert.  

4. W przypadku składania oferty pisemnej na kopercie należy umieścić nazwę i adres 

zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na Zapytanie Ofertowe z dnia  17 
stycznia 2020  badania profilaktyczne kandydatów/uczniów   

5. Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią firmową Wykonawcy.   

6. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

7. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   

9. Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie 
Zamawiającego.  

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

  

  



  

 

6) Osoba uprawniona do kontaktów w imieniu Zamawiającego: Irena Łepkowska tel 32 231 44 15  ,   

7) mail  ckp@gce.gliwice.pl  

  

8) Rozstrzygniecie zapytania ofertowego   

Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej. 

  

9) Kryteria oceny ofert  

Kryteria, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty stanowią:  

1 Cena -100 % 

Informacje dodatkowe:  

1)  Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności  w przypadku, 

gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  


