
  

 
 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zwraca się z prośbą o przedstawienie 

oferty cenowej na usługę: 

Świadczenie usług medycznych wynikajacych z Kodeksu pracy dla pracowników Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w okresie : od 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. zgodnie  

z załącznikiem nr 1. 

 

 

Kryterium wyboru: 

• cena – 100% 

 

Sposób oceny ofert: 

Kryterium Cena (C) -100% 

Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 100 punktów. 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto. 

Liczba punktów według kryterium obliczona na podstawie wzoru: 

  

      najniższa cena ofertowa 
C= ------------------------------- x100 x 100% = liczba punktów 
         cena badanej oferty 
 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów. 

 

Sposób złożenia oferty: 

Ofertę zawierającą: 

- formularz ofertowy (załącznik nr 1), 

prosimy przesłać w zamkniętej kopercie do dnia 10.12.2014 r. do godz. 09:00, do kancelarii 

MOPR pok. 4, 80-432 Gdańsk, ul. Leczkowa 1A z dopiskiem „ Nie otwierać oferta na usługi 

medyczne”. 

Otwarcie ofert, na które serdecznie zapraszamy, nastąpi w dniu 10.12.2014 r. o godz. 09:15 

w pokoju nr 330, Gdańsk ul. Leczkowa 1A. 

 

PS.DKOP.VI.1634-8(5).14       Gdańsk, dnia 14.11.2014r. 



 

 

Złożenia zamówienia na wybraną ofertę nastąpi po jej zaakceptowaniu przez Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

 

O wyborze oferty powiadomimy do dnia 17.12.2014 r. do godziny 15:30. 

 

W razie pytań proszę kontaktować się drogą elektroniczną z Panem Tomaszem 

Niemczyńskim  e-mail: t.niemczynski@mopr.gda.pl lub Panem Mirosławem Żmudzińskim  

e-mail: m.zmudzinski@mopr.gda.pl.  

 

Mirosław Żmudziński  
Kierownik Działu 

Komunikacji i Obsługi 
Prawnej 

 



  

 

Załącznik Nr 1 

 

 
 
 
 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres*: ............................................................................................................... 

TEL.* .........…………................………..……….…………………………………. 

REGON*: …………………......................………………………………………… 

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

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Gdańsku 
ul. Konrada Leczkowa 1A 
80- 432 Gdańsk 

W odpowiedzi na zapytanie na:  

Świadczenie usług medycznych wynikajacych z Kodeksu Pracy dla pracowników Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku w okresie : od 01.01.2015 r.-31.12.2015 r. 

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu. 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

 

Lp. Rodzaj świadczonej usługi medycznej 

Przewidywana 

liczba osób 

objętych opieką 

medyczną i 

 liczbą innych 

świadczeń 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

usługi 

Lp. Rodzaj świadczonej usługi medycznej 

Przewidywana 

liczba osób 

objętych opieką 

medyczną i 

 liczbą innych 

świadczeń 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

usługi 

1.  Przeprowadzenie badań wstępnych i 

okresowych wymaganych przez Kodeks 

pracy w zakresie podstawowym  

 

300 osób 

 

........................zł 

 

.........................zł 



 

 

 

2. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Ofertę niniejszą składam na ……………….….. kolejno ponumerowanych stronach. 

4. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące dokumenty:  

- ……………………………………………. 

 

_________________ dnia ___- ___ 2014 roku 

 
____________________________ 

                                                                                                    podpis osoby uprawnionej 
                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy 

2.  Przeprowadzenie badań kontrolnych wraz  

z wydaniem zaświadczenia lekarskiego 

 

40 osób 

 

.........................zł 

 

.........................zł 

3.  Przeprowadzenie badań  dodatkowych:  

- cholesterol, 

- EKG  

 

40 

15 

 

........................zł 

........................zł 

 

.........................zł 

.........................zł 

4.  Przeprowadzenie badań specjalistycznych: 

- okulista,  

- neurolog, 

- laryngolog 

 

200 osób 

5 osób 

5 osób 

 

.......................zł 

.......................zł 

.......................zł 

 

.......................zł 

......................zł 

.......................zł 

5.  Przeprowadzanie badań lekarskich 

uzupełniających dla pracowników Ośrodka 

kierujących samochodami osobowymi 

niebędących własnością pracodawcy, 

używanych do celów służbowych, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 7 stycznia 2004 r., (Dz.U.2004.2.15 z 

późn. zm.) wraz z wydaniem 

zaświadczenia 

30 osób .........................zł .......................zł 

6.  Przeprowadzenie badań wysokościowych  6 osób .......................zł ........................zł 

7.  Udział lekarza w posiedzeniu Komisji  

ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  

4 posiedzenia  

w roku 

........................zł .........................zł 

8.  Szczepienia ochronne przeciwko WZW 

typu „A”- cena za 1 szczepienie 

20 osób .......................zł .........................zł 

RAZEM  


