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Opole, dnia …………20....r 

 

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości  

nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: 

  

Niezbędne badania lekarskie stażystów w ramach poz. 7, 14, 20 i 27 Projektu: „Młodzi 

zawodowcy-wdrożenie wysokiej jakości programów stażowych na Wydziale Chemii i 

Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego”, UDA-POWR.03.01.00-

00-S224/15. 

 

 (rodzaj zamówienia: usługa) 

  

1.  Nazwa jednostki: Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11a;  

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przeprowadzenie wstępnych badań profilaktycznych 39 stażystów ww. Projektu  

(zad. 1, poz. 7 - 9 stażystów, zad. 2, poz. 14 - 24 stażystów, zad. 3, poz. 20 - 2 

stażystów i zad. 4, poz. 27 - 4 stażystów). Wydanie w 2 egzemplarzach zaświadczenia 

lekarskiego, określającego zdolność do pracy w trakcie staży wakacyjnych. 

Uwzględnienie konsultacji niezbędnych specjalistów, badań i analiz,  

w zależności od stanowiska i występujących zagrożeń i uciążliwości. 

  Wydane zaświadczenie lekarskie odpowiedniej treści, zgodne  

z rozporządzeniami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie 

przeprowadzenia badań lekarskich stażystów i zakresie profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 

przewidywanych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69 poz. 332 ze zm.) lekarz medycyny 

przekaże badanemu stażyście w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

Badania lekarskie muszą być przeprowadzone do czasu rozpoczęcia stażu przez 

stażystę.  

a) okres gwarancji: nie dotyczy 

b) warunki płatności:  30 dni. 

c) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:  
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Lekarz przeprowadzający badanie powinien posiadać: 

- minimum 5-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu badań profilaktycznych 

w medycynie pracy, 

- specjalizacja z zakresu medycyny pracy będzie dodatkowym atutem. 

3. Termin wykonania zamówienia: badanie musi być przeprowadzone przed 

rozpoczęciem stażu przez stażystę, czyli nie później niż: 

 4 osoby do 14.06.2017r.,  

 16 osób do 23.06.2017 r., 

 19 osób do 30.06.2017 r. 

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:  

a) osobiście w siedzibie:* Uniwersytet Opolski Samodzielna Katedra 

Ochrony Powierzchni Ziemi, ul. Oleska  22, pok. 207, 45-052 Opole 

b) przesłać na adres:* Uniwersytet Opolski Samodzielna Katedra Ochrony 

Powierzchni Ziemi, ul. Oleska  22, pok. 207, 45-052 Opole 

c) faxem na numer:*  tel. 77 401 60 30 

d) w wersji elektronicznej na e-mail:* abroz@uni.opole.pl 

 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia  30.05.2017 r. 

5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania.  

6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

a)   wypełniony i podpisany formularz oferty; 

 

 

 

 

 

 

…………………………     ………………………………. 

przygotował/a          podpisał/a 

 

 

 

 

  

W załączeniu: 

1. Wzór druku formularz ofertowy  
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……………..,dnia………… 20.......r. 

 

 

 

Uniwersytet Opolski  

Samodzielna Katedra  

Ochrony Powierzchni Ziemi 

ul. Oleska 22 pok. 207 

       45-052 Opole 

 

 

………………………… 

pieczątka oferenta 

 

 

OFERTA 

 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zaproszenie ofertowe dotyczące zamówienia 

publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 

zamówień publicznych a dotyczącego: 

Niezbędne badania lekarskie stażystów w ramach poz. 7, 14, 20 i 27 Projektu: „Młodzi 

zawodowcy-wdrożenie wysokiej jakości programów stażowych na Wydziale Chemii  

i Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego”, UDA-POWR.03.01. 

00-00-S224/15. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przeprowadzenie wstępnych badań profilaktycznych 39 stażystów ww. Projektu (zad. 1, poz. 

7 - 9 stażystów, zad. 2, poz. 14 - 24 stażystów, zad. 3, poz. 20 - 2 stażystów i zad. 4, poz. 27 - 

4 stażystów). Wydanie w 2 egzemplarzach zaświadczenia lekarskiego, określającego zdolność 

do pracy w trakcie staży wakacyjnych. Uwzględnienie konsultacji niezbędnych specjalistów, 

badań i analiz, w zależności od stanowiska i występujących zagrożeń i uciążliwości. 

Składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferuję wykonanie przedmiot zamówienia, zgodnie z zaproszeniem i wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości brutto: ……………………zł (słownie 

złotych……………………………..……..) 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 
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3. Termin realizacji zamówienia ………………………………… 

4. Okres gwarancji ……………………………………………….. (jeżeli dotyczy) 

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zaproszeniu. 

6. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki umowy 

akceptuję bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do 

podpisania umowy na ww. warunkach. 

7. Załącznikami do niniejszej propozycji cenowej są dokumenty i załączniki wymienione w 

pkt. 6 zaproszenia. 

 

 

 

 

……………………………….. 

Podpis i pieczątka wykonawcy 

 


