
                                                                                  Rzeszów, 12.12.2018r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

                         Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie 

informuje, że zamierza podpisać  nową umowę na realizację w 2019r., usług 

medycznych dla pracowników naszej placówki w zakresie badań 

profilaktycznych (badania: wstępne, okresowe i  kontrolne). 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o złożenie oferty 

uwzględniającej ceny badań profilaktycznych : 

- badanie  lek med. pracy,  

- badanie lek. okulisty, 

- bad. lek. laryngologa, 

- bad. lek. foniatry i audiometryczne ( wykonywane w wypadku wskazań 

lek. laryngologa) 

     -    badania do pracy na wysokości, 

- badania laboratoryjne (OB., morfologia z rozmazem, cukier, mocz, 

cholesterol), 

- bad. EKG (wykonywane tylko przy wskazaniu lekarza ) 

- RTG klatki piersiowej, 

- zaśw. lek do badania do celów sanititarno-epidemiologicznych 

 

   Zespół zatrudnia  82 nauczycieli i 6 pracowników administracji 

   i 30 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 

Przy składaniu oferty prosimy o  wypełnienie załącznika do ogłoszenia 

z podaniem  cen brutto za 1 badanie , miejsca wykonywania badań oraz 

godzin pracy placówki. 

 

Oferty należy składać do dnia 19 grudnia 2018 roku na adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  nr 6 

35-329 Rzeszów 

ul. Krzyżanowskiego 24 

z dopiskiem: badania profilaktyczne ewentualnie na nasz adres email  

sekretariat @zszp6.rzeszow.pl 

W związku z wprowadzaną przez Gminę Miasto Rzeszów centralizacją 

rozliczeń podatku od towarów i usług nabywcą przy zawieraniu umowy 

będzie :  Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów 

NIP 8130008613, natomiast odbiorcą faktury - płatnikiem  

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6  

35-329 Rzeszów ul. Krzyżanowskiego 24 

O wyborze oferty poinformujemy Państwa pisemnie. 

  

        Dorota  Nowak – Maluchnik 

Dyrektor ZSP-6 w Rzeszowie 



 

                                                Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

        

Lp. Rodzaj badania Cena brutto za 

1 badanie 

uwagi 

1. Badanie przez lekarza uprawnionego 

do badań profilaktycznych+wydanie  

orzeczenia 

  

2. Badanie okulistyczne   

3. Badanie laryngologiczne   

4. Badanie neurologiczne   

5. Badanie audiometryczne słuchu   

6. Badanie EKG   

7. Badanie ogólne moczu   

8. OB.   

9. Morfologia krwi z rozmazem   

10. Glukoza we krwi   

11. Cholesterol   

12. RTG klatki piersiowej-duże zdjęcie   

13. Badania psychotechniczne 

(wysokościowe) 

  

14. Badanie foniatryczne-wykonywane ze 

wskazań klinicznych 

  

15. Orzeczenie lekarskie do celów 

sanitarno-epidemiologicznych 

  

16. Udział lekarza medycyny pracy  

w komisji BHP 

  

 

 

        Dorota Nowak – Maluchnik 

        Dyrektor ZSP-6 w Rzeszowie 


