ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra
tel.: 68 3229100, fax: 68 3229111
NIP: 9291935785, REGON: 369088434, Nr KRS: 0000710867
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 37.143.500,00 zł

Zielona Góra, 15.01.2019r.

DZ.260.6.2018

Zapytanie ofertowe
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z
uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, polegających na:
1) wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich wstępnych wraz z wydaniem orzeczenia o
zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy,
2) wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich okresowych wraz z wydaniem orzeczenia o
zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy,
3) wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich kontrolnych wraz z wydaniem orzeczenia o
zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy,
4) szczepieniu profilaktyczne przeciw WZW, dur brzuszny, tężec, odkleszczowe zapalenie mózgu
(nowo zatrudnione osoby).
2. Szacunkowa ilość pracowników, która będzie zgłoszona do profilaktycznych badań lekarskich
okresowych:
1) kierowca ciągnika, kierowca samochodowy powyżej 3.5t. i do 3.5t, kierowca – operator maszyn
specjalnych – ilość pracowników: 21
2) operator linii sortowniczej, operator linii sortowniczej szkła, operator linii sortowniczej-kierowca
transportu wewnętrznego, operator sita obrotowego, operator suwnicy, operator wagi – ilość
pracowników: 21
3) robotnik do prac ciężkich, robotnik do prac ciężkich zatrudniony przy załadunku i wyładunku
nieczystości stałych, robotnik demontażu i zagospodarowania odpadów, robotnik do prac ciężkich
zieleni miejskiej, robotnik do prac ciężkich utrzymania czystości na terenach miejskich, robotnik linii
sortowniczej – ilość pracowników: 50
4) mechanik samochodowy, ślusarz, ślusarz spawacz warsztatów, ślusarz-spawacz – ilość
pracowników: 7
5) majster – ilość pracowników: 4
6) portier, portier-palacz – ilość pracowników: 6
7) pracownik administracyjno- biurowy – ilość pracowników: 14
8) robotnik gospodarczy, sprzątaczka – ilość pracowników: 4
9) szczepienie przeciwko WZW – ilość pracowników: 5
10) szczepienie przeciwko dur brzuszny – ilość pracowników: 5
11) szczepienie przeciwko tężec – ilość pracowników: 5
12) szczepienie przeciwko kleszczowe zapalenia opon mózgowo -rdzeniowych – ilość pracowników: 8.
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3. Zamawiający zatrudnia pracowników ogółem na stanowiskach nierobotniczych powyżej 50 osób oraz
na stanowiskach robotniczych powyżej 250 osób. Zamawiający przewiduje możliwość wykonywania
wszystkich rodzajów badań wymienionych w pkt. 1.
4. Oferta Wykonawcy powinna zawierać ceny badań według załącznika nr 1 – formularz cenowy.
5.

Pozostałe informacje:
1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w jednym i tym samym miejscu wykonywanie badań (na
terenie Zielonej Góry) oraz szczepień przez lekarzy upoważnionych. W przypadku braku możliwości
wykonania w całości niektórych świadczeń zdrowotnych w placówce, w szczególności badań
diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich, Wykonawca może zlecać ich wykonanie
zakładom opieki zdrowotnej lub podmiotom wykonującym te świadczenia, znajdującym się na terenie
miasta Zielona Góra. W innych przypadkach nie jest dopuszczalne zlecanie świadczeń podmiotom
trzecim.
2) Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się sukcesywnie na podstawie bieżących
skierowań wydawanych przez Zamawiającego.
3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie na badania w godzinach pracy Zamawiającego od
godz. 6.45 do godz. 14.45 od poniedziałku do piątku, również w dni robocze wymienione między
wymienionymi w kalendarzu świętami.
4) Zaproponowany przez Wykonawcę termin wykonania badań nie może przekraczać okresu 3 dni
roboczych od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby.
5) Wykonawca zobowiązany jest umówić pracownika na określony dzień i godzinę. Wykonanie badań
powinno nastąpić maksymalnie w ciągu 2 dni.

6. Warunki wymagane od Wykonawców:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z
późn. zm.).
b) Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 1996 nr 69, poz. 332, z
późn. zm.).
7. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.
8. Kryteria oceny ofert:
a) cena 100%.
9. Zamawiający może zamknąć postepowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeżeli
żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
10. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12. Osoba uprawniona do kontaktu: Anna Wieczorek: anna.wieczorek@zgkim.zgora.pl
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Wszelkie informacje prowadzone w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i
Wykonawcy, czyli: wyjaśnienia ofert, uzupełnienia dokumentów, mogą być przesyłane drogą
elektroniczną lub pocztą.
13. Ofertę należy przekazać w terminie do 29.01.2019r. do godz. 10:00.
14. Ofertę wraz z załącznikami można przesłać:
a) pocztą (w tym kurierem) na adres Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia
110c, 65-120 Zielona Góra, z dopiskiem: dział zamówień publicznych,
b) przesłać e-mailem na adres anna.wieczorek@zgkim.zgora.pl ,
c) dostarczyć osobiście do siedziby Spółki na adres Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.
Zjednoczenia 110c, 65-120 Zielona Góra, z dopiskiem: dział zamówień publicznych.
Zamawiający informuje, że postepowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania
zamówienia do 30 000 tys. Euro dostępnego w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej:
www.zgkim.zgora.pl . Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów
oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz cenowy
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120
Zielona Góra;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona
Góra jest Pan Rafał Wielgus, iod@bhpex, 68 411 40 00;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.);
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
8) osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w
niniejszym postępowaniu posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Jej danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9) osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w
niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
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w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
1. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14
ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów
osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Zamawiający informuje, iż treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego.
a)
b)
c)

Załącznik nr 1
Nr postępowania DZ.260.6.2019

Formularz cenowy

Lp.

Nazwa badania

1.

Morfologia z rozmazem +płytki

2.

OB

3.

Badanie ogólne moczu

4.

Poziom cukru we krwi

5.

Poziom cholesterolu

6.

ALAT (GPT)

7.

Kreatynina

8.

Bilirubina całkowita

9.

Badanie kału na nosicielstwo
(3X)

10.

ASPAT (GOT)

11.

Anty HBS I HBS AG

12.

Anty HCV

13.

Anty HIV

Cena jednostkowa
netto (zł)

Stawka
podatku
VAT (%)

Kwota
podatku
VAT (zł)

Cena
jednostkowa
brutto (zł)
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14.

Grupa krwi

15.

EKG z opisem

16.

RTG klatki piersiowej (duży
obrazek)

17.

Spirometria komputerowa

18.

Konsultacja okulistyczna

19.

Konsultacja laryngologiczna

20.

Audiometria

21.

Konsultacja neurologiczna

22.

Konsultacja psychologiczna

23.
24.
25.

26.
27.

Wydanie orzeczenia do
książeczki sanitarnoepidemiologicznej
Badanie psychotechniczne
kierowców
Orzeczenie lekarza medycyny
pracy dla kierowcy z
wydaniem zaświadczenia
Orzeczenie lekarza medycyny
pracy o zdolności do pracy z
wydaniem zaświadczenia
Badanie na olśnienie i
widzenie zmierzchowe

28.

Dawka przeciw WZW-A

29.

Dawka TYPHIM Vi

30.

Dawka przeciw tężcowi

31.

Dawka przeciw
odkleszczowemu zapaleniu
mózgu
Łącznie

Dzi ał Za mó wie ń P ub li cz n yc h
 6 8 3 2 2 9 1 9 7 , ko m. 6 9 3 5 4 0 7 9 4
d z.za mo wi e n -p ub @z g k i m. z go r a.p l

0

X

0

0

www.zgkim.zgora.pl
sekretariat.zgk@zgkim.zgora.pl
 68 322 91 100

Załącznik nr 2
Nr postępowania DZ.260.6.2019
„WZÓR”
OFERTA
My, niżej podpisani,…………………………………………………………………………………...........................
Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………. ……….
……………………………………………………………………………………………………………………………
NIP……………………………., Regon………………………
Adres poczty elektronicznej…………………………………
Nr telefonu……………………………………………………
Osoba do kontaktu
Nr telefonu…………………………………….., e mail……………………………………………………………….,
adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na:…………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
−

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

−

Oferujemy realizację usług zgodnie opisem przedmiotu zamówienia, według cen poszczególnych badań zawartych w
formularzu cenowym (załącznik nr 1), których suma wynosi brutto:………………………zł (słownie:
.............................................................. …/100), w tym podatek VAT………………… zł.

−

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.

−

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres___ dni.

−

Ofertę składamy na ____ ponumerowanych stronach.

Dodatkowe informacje:

•

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, jak i wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i przedłożę Zamawiającemu w celu realizacji umowy o zamówienie publiczne.
Załączniki:
1) …………………………..
2) …………………………..
Miejscowość…………………………………..…….., dn. ……………………..
……………………………………………………………………………
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Prezes Zarządu ZGK Sp. z o. o.
(-)
Krzysztof Sikora

