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Zaproszenie do zloienia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego na 

przeprowadzenie okresowych badan lekarskich czlonk6w jednostek ochotniczych straiy 

poiarnych z terenu Gminy Baboszewo 

Zam6wienie poniiej 30000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zam6wien publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

I. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJI\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

NIP 567 1790440, REGON 130378054 

tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 

e-mai l: urzad@gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1. Przedmiotem zam6wienia jest przeprowadzenie badan lekarskich czlonk6w ochotniczych straiy 

poiarnych (OSP) z terenu Gminy Baboszewo, zgodnie z zakresem badan okreslonym w zalqczniku do 

rozporzqdzenia, tj. 

lp. Wiek czlonka ochotniczej strazy poiarnej Szacunkowa ticzba os6b przewidzianych do badarl 

1. 

2. 

3. 

w latach 2016·2019 

Pierwsze badanie okresowe niezaleinie od 20 

wieku 

Do 50 roku iycia 48 

Powyiej 50 roku iycia 12 

oraz wydanie zaswiadczen lekarskich zawierajqcych orzeczenie 0 zdolnoSci do bezposredniego udzialu 

w dzialaniach ratowniczych w przypadku braku przeciwwskazan zdrowotnych lub niezdo lnosci do 

bezposrednich dzialan ratowniczych w przypadku istnienia przeciwwskazan zdrowotnych. 

2. Usluga swiadczona b~dzie w okresie od 01.07.2016 - 30.06.2019 roku, przy czym zaklada si~ 

wyznaczenie jednego "gI6wnego" terminu, w kt6rym planowane jest przeprowadzenie badan 

okresowych (w terminie 10 dni od podpisania umowy) oraz dodatkowych, indywidualnie ustalanych 

termin6w dla os6b skierowanych na pierwsze badanie okresowe, tych kt6re z uzasadnionych przyczyn 

nie mogly bye przebadane w wyznaczonym terminie oraz w przypadkach czasowej niezdolnosci 

z powodu choroby trwajqcej dluiej nii 30 dni, skutkujqcej niezdolnosciq do udzialu w dzialaniach 



ratowniczych. 

3. Badania przeprowadzone b~dq na podstawie skierowania podpisanego przez Zamawiajqcego lub 

osob~ upowainionq, wydanego w dwoch egzemplarzach, z ktorych jeden pozostaje w karcie badan, 

a drugi potwierdzony przez lekarza jest zwracany do Urz~du Gminy w Baboszewie. 

4. Przeprowadzenie badan obj~tych przedmiotem zamowienia b~dzie realizowane od poniedzialku do 

soboty w godzinach od 8.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu 

z Zamawiajqcym. 

5. Wykonawca zobowiqzany jest do przeprowadzenia badan w dniu zgloszenia si~ czlonka OSP, po 

uprzednim ustaleniu terminu przez Zamawiajqcego i Wykonawc~. 

6. Zamawiajqcy wymaga, aby uslugi stanowiqce przedmiot zamowienia realizowane byly 

w miar~ moiliwosci w jednym obiekcie b~dqcym w dyspozycji wykonawcy lub usytuowanym na ternie 

Gminy Baboszewo. 

7. Po przeprowadzeniu badan wykonawca wystawi zbiorczq faktur~ za wykonanie wszystkich lub 

wi~kszosci badan dla straiakow przeprowadzonych w pierwszym "glownym" terminie. 

W przypadku badan ustalanych indywidualnie, dopuszcza si~ moiliwose wystawienia jednostkowych 

faktur zawierajqcych wszystkie bqdi wi~kszose zadan. 

III. TERMIN REAlIZACJI ZAMOWIENIA: od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r. 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniisza cena. 

2. Cena ma bye niezmienna przez caly okres trwania zamowienia i ma zawierae wszystkie koszty zwiqzane 

z realizacjq zadania. 

3. Niedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye podstawa 

do iqdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

V. WARUNKI UDZIALU W POST~POWANIU. 

1. Wykonawca zobowiqzany jest posiadae niezb~dnq wiedz~ i uprawnienia do realizacji przedmiotu 

zamowienia. 

2. Badania przeprowadza lekarz, 0 ktorym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Oz. U. z 2014 r., poz. 1502, z poin. zm.). 

3. Wykonawca zobowiqzany jest dostarczye zaswiadczenie Wojewodzkiego Osrodka Medycyny Pracy 

o dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzajqcych badania profilaktyczne. 

4. W toku dokonywania oceny zloionych ofert Zamawiajqcy moie iqdae od Wykonawcow wyjasnien 

dotyczqcych tresci zloionych ofert. 

5. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe (z uwzgl~dnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

6. Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okreslonym w Zaproszeniu do zloienia oferty i zostala oceniona jako najkorzystniejsza. 

7. Informacj~ 0 wyborze oferty Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

oraz na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo. 



VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZlOZENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zal~cznikami powinna bye sporz~dzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez osob~/y 

uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzone piecz~ci~ Wykonawcy. 

2. Wykaz dokument6w jakie maj~ dostarczye Wykonawcy: 

• "Formularz ofertowy" (Zalqcznik do niniejszego Zaproszenia), 

• Zaswiadczenie Wojew6dzkiego Osrodka Medycyny Pracy 0 dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy 

przeprowadzaj~cych badania profilaktyczne. 

3. Ofert~ naleiy zloiye do 27 czerwca 2016 roku do godz. 14 ··: 

• za posrednictwem poczty/ przesylki kurierskiej na adres: Urz~d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 

09 - 130 Baboszewo, 

• lub osobiscie w Kancelarii Og61nej Urz~du Gminy Baboszewo, 

w zamkni~tej kopercie z napisem: Oferta na przeprowadzenie okresowych badarl lekarskich czlonk6w 

jednostek ochotniczych straiy poiarnych z terenu Gminy Baboszewo. 

4. Oferty zloione po wyznaczonym terminie nie zostan~ rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu zloienia oferty 

decyduje data wplywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po uplywie terminu skladania 

ofert zostanie zwr6cona bez otwierania Wykonawcy i nie b~dzie podlegala ocenie. Wykonawca moie zloiye 

tylko jedn~ ofert~. 

5. Otwarcie zloionych ofert nast~pi w siedzibie Zamawiaj~cego w dniu 27 czerwca 2016 roku 0 godz. 14 15 . 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania si~ z Wykonawcami - Wojciech Wolder - e-mail: 

wolder@gminababoszewo.pl; Ilona Siejka - e-mail: siejka@gminababoszewo.pl. 

Zamawiaj'lcy zastrzega sobie prawo do uniewainienia post<:powania bez podawania uzasadnienia. 

Zaproszenie do zloienia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego zamieszczono na 

stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 

20 czerwca 2016 r. 
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