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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkolrro - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,

ul, Krzyżanowskiego 24,35 - 329 Rzeszów zaprasza do złożęnia ofeft na: ,,Realizacja uslug medycznych dla

pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie w zakresie badań profilaktycznych

w 2022 roku".

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rea|izacla badari profilaktycznyclr (wstępnych, okresowych

i kontrolnych oraz do celów sanitanro-epidemiologicznyclr) wykonywanych przez lekarza rnedycy

pracy dla pracowników i kandydatów do pracy w naszej placówce. Badania powinny być

wykonywane na podstawie wystawiollego skierowania w dniaclr roboczych w godzinach 7.00 - 17.00.

Prosimy o złożętlię oferty uwzględniającej ceny badari profilaktyczrrycli:

- badanie |ek rned. pracy,

- badanie lek. okulisty,

- badarrie lek. laryngologa,

- badania do pracy na wysokości,

- badarria laboratoryjne (OB,, morfologia zrozmazęff1 cukier, fflocz) clrolesterol),

- bad, EKG (wykorrywane tylko przy wskazalriu lekarza )

- RTG klatki piersiowej,

- zaświadęzenie lek do badania do celów sanitarno-epideIniologiczl"rycll

Zespoł zatrudlria 87 nauczycieli i 40 pracowników niepedagogicznyclr,

Nalezy złożyć fonnularz ofertowy,



Wystawiona faktura stanowić będzie podstawę płatności

płatności - 30 dni od daty otrzymania faktury.

2. Miejsce i termin składania ofert:

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie - sekretariat

zamowienia @zsp6.rzeszow.pl do I0.12.202lr, do godz. 1 0.00.

3. Termin wykonania zamówienia:

03,01,202żr. - 31.12.202żr. ,

za wykonane badania. Termin

Iub pocztą elęktroniczną na adres:

4. Opis sposobu prrygotowania oferĘ: należy w ofercie określió cenę brutto za wykonanie usługi.

Formularz ofeńowy należy uzupełnió i podpisany dostarczyó osobiście, drogą pocztową lub

elektroniczną.

5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny: cęna 700%o,

zatwięrdził:Sporządził *:

_ _ _t!g r -P p-r-atś Nawnk= M ąhtńnik.
Podpis i pieozęć kierownikajednostki

*dotyczy tylko egzernplarza, ktory zawafty jest w dokumentacjijednostki

6. Załączniki;

n Formularz ofertowy.
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