
                                               
                               

 „Studenci specjaliści WPiA Uniwersytetu Opolskiego” 

„Stażysta z doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego 

Uniwersytetu Opolskiego” 

 
Opole, dnia 30.05.2019 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 

na usługę przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich dla uczestników programów 

stażowych 

 

 

1. Uniwersytet Opolski, 45-045 Opole, ul. Grunwaldzka 31 

 

2. Nazwa jednostki: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Usługa przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich dla uczestników programów 

stażowych w podziale na części: 

1)  część 1: badania lekarskie dla 8 studentów WPiA w ramach projektu  

pt. „Studenci specjaliści WPiA Uniwersytetu Opolskiego” – szczegółowy 

opis w załączniku nr 2A, 

2)  część 2: badania lekarskie dla 8 studentów Wydziału Ekonomicznego  

w ramach projektu pt. „Stażysta z doświadczeniem – staże dla studentów 

Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego” – szczegółowy opis  

w załączniku nr 2B. 

Uwaga: Na każdą z części postępowania zostanie zawarta odrębna umowa. 

 

a) warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury 

b) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: 

Wykonawca zapewni wykonanie badań lekarskich przez uprawnionego lekarza 

posiadającego specjalizację  z zakresu medycyny pracy. 

4. Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie – od dnia zawarcia umowy do dnia: 

1)  w przypadku części 1 – do dnia 31.08.2019r. 

2)  w przypadku części 2 – do dnia 31.10.2019 r. 

 

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:  

a) przesłać na adres: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu 

Opolskiego, ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole 

lub 

b) w wersji elektronicznej na e-mail: inkubator@uni.opole.pl 

 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 5.06.2019 r. godz. 12:00  

Uwaga: Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert na pojedyncze 

części. Wykonawca musi złożyć ofertę na realizację części 1 i części 2 zamówienia. 

Weryfikacja ofert będzie przebiegać odrębnie dla każdej części zamówienia – 

możliwy jest wybór różnych wykonawców w każdej części. 

 

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

otwierania.  



                                               
                               

 „Studenci specjaliści WPiA Uniwersytetu Opolskiego” 

„Stażysta z doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego 

Uniwersytetu Opolskiego” 

 

 

7. Oferta obejmuje następujące dokumenty: 

a. wypełniony i podpisany formularz oferty; 

b. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

…………………………     ………………………………. 
przygotował/a          podpisał/a 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Wzór druku formularz ofertowy   - zał. nr 1 

2. Opis przedmiotu zamówienia w części nr 1  – zał. nr 2A 

3. Opis przedmiotu zamówienia w części nr 2  – zał. nr 2B 

4. Wzór umowy     - zał. nr 3 

5. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4 

 

 


