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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zwraca się z prośbą o przedstawienie 
oferty na następującą usługę: świadczenie usług medycznych wynikających z Kodeksu 
pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w okresie:  
od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r. zgodnie z załącznikiem. 
 
Kryterium wyboru: 

 Cena      – 60 pkt 
 Kompleksowość wykonania usługi - 20 pkt 
 Optymalna lokalizacja dla MOPR - 20 pkt 

 
Sposób oceny ofert: 

1. Kryterium „Cena” (C) - 60 pkt 
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z następującego działania: 

Cmin 
C = --------- x Mp 

Cb 
 

gdzie: 
C - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”; 
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert; 
Cb - cena oferty badanej; 
Mp - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

„Cena” 
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto. 

 
2. Kryterium „Kompleksowość” K – 20 pkt 

Kryterium oznacza ilość świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem 
zamówienia, które Wykonawca wykona w głównym miejscu świadczenia usług, 
przy czym główne miejsce oznacza budynek lub kompleks budynków 
mieszczących się pod tym samym adresem. 
W kryterium „Kompleksowość” Zamawiający przyzna ofercie następującą liczbę 
punków: 
 

L.p. 
Liczba świadczeń zdrowotnych udzielanych  
w jednym miejscu i objętych przedmiotem 

zamówienia 
Liczba punktów 

1 17 i więcej 20 

2 14-16 10 

3 13 i mniej 5 

 
 
 
 



3. Kryterium „Lokalizacja” L – 20 pkt 
Pod pojęciem „Lokalizacja” należy rozumieć najkrótszą odległość drogową 
dzielącą zakład pracy Zamawiającego - przyjmując adres w Gdańsku  
ul. Leczkowa 1A - do miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach 
zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej. 
Zamawiający zmierzy odległość drogową pomiędzy siedzibą Zamawiającego  
a głównym miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych za pomocą strony: 
http://odleglosci.info/wyznaczanie-trasy. 
W kryterium „Lokalizacja” Zamawiający przyzna ofercie następującą liczbę 
punktów: 
 

L.p. Odległość placówki Liczba punktów 

1 do 3 km 10 

2 od 3 do 5 km 6 

3 powyżej 5 km 4 

 
Ostateczna ocena ofert: 

Ostateczna ocena punktowa zostanie obliczona wg następującego wzoru: 
O= C + K + L 

gdzie: 
O - suma punktów, jakie otrzyma badana oferta; 
C – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta w kryterium „Cena”; 
K - liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta w kryterium „Kompleksowość”; 
L - liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta w kryterium „Lokalizacja”. 

 
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta  
w łącznej punktacji otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

 
Sposób złożenia oferty: 

Ofertę zawierającą - formularz ofertowy (załącznik), prosimy przesłać w zamkniętej 
kopercie do dnia 1.12.2015 r. do godz. 09:00, do kancelarii MOPR pok. 4  
80-432 Gdańsk ul. Leczkowa 1A z dopiskiem „Usługi medyczne”. 

 
Otwarcie ofert, na które serdecznie zapraszamy, nastąpi w dniu 1.12.2015 r.  
o godz. 09:15 w pokoju nr 330 Gdańsk ul. Leczkowa 1A. 

 
O wyborze oferty powiadomimy do dnia 23.12.2015 r. do godziny 15:30. 

 
Złożenia zamówienia na wybraną ofertę nastąpi po jej zaakceptowaniu przez 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

 
W razie pytań proszę kontaktować się drogą elektroniczną z Panem Mirosławem 
Żmudzińskim e-mail: m.zmudzinski@mopr.gda.pl. 

 
 
 

Mirosław Żmudziński 
Kierownik Działu Komunikacji i 

Obsługi Prawnej 

http://odleglosci.info/wyznaczanie-trasy


Załącznik 

 

 

 

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: świadczenie usług medycznych wynikających z Kodeksu 

pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w okresie od 

1.01.2016 r. do 31.12.2017 r. oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki 

zawarte w zapytaniu. 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1) Kryterium „Cena” 

L.p. Rodzaj usługi medycznej 

Przewidywana liczba 
usług medycznych do 
wykonania w ramach 

badań 
profilaktycznych* 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
usługi 

1. Badania lekarza medycyny pracy 

A Badania wstępne 130   

B Badania okresowe 468   

C Badania kontrolne 30   

2 Badania laboratoryjne 

A Morfologię 618   

B OB 618   

C Badanie moczu 618   

D Glukoza 250   

E Cholesterol 250   

Pieczęć firmowa Wykonawcy 



3 Badania psychotechniczne 

kierowców kat. „B” 
30 

  

4 Badania okulistyczne 330   

5 Badania laryngologiczne 6   

6 Badania neurologiczne 36   

7 Badania psychotechniczne 

wysokościowe 
6 

  

8 Rtg klatki piersiowej 200   

9 Badania EKG 50   

10 Szczepienia ochronne 

przeciwko WZW typu „A” - 

cena za 1 szczepienie 

40 

  

11 Udział lekarza w posiedzeniu 

Komisji ds. Bezpieczeństwa  

i Higieny Pracy (za 1 udział) 

8 

  

* podane wielkości dotyczą okresu od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r. 

 

2) Kryterium „Kompleksowość” 

L.p. 
Liczba świadczeń zdrowotnych udzielanych  

w jednym miejscu i objętych przedmiotem zamówienia 

1  

2  

3  

 
3) Kryterium „Lokalizacja” 

Siedziba 
zamawiającego 

Miejsce wykonywania 
świadczeń 

Najkrótsza odległość drogowa mierzona 
za pośrednictwem: 

http://odleglosci.info/wyznaczanie-trasy 

Gdańsk  
ul. Leczkowa 1A 

  

 
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 ______ 2015 roku 

____________________________ 
podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

http://odleglosci.info/wyznaczanie-trasy

