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Łosice, 28.04.2014 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 

1. Zamawiający 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 6 

08-200 Łosice 

Tel./fax 83 357-37-47 

www.mgops.losice.pl 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 423). 

Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującymi „zasadami konkurencyjności” 

ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt.8 niniejszej ustawy. 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego 

projektu „Społeczność aktywna”.  

 
3. Przedmiot zapytania ofertowego 
 
Kod CPV: 85.12.10.00-3: usługi z zakresu medycyny pracy  
 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy dla 16 

uczestników następujących szkoleń/kursów zawodowych: 

a) Kurs prawa jazdy kat. C – 1 osoba 

b) Kurs prawa jazdy kat. B – 9 osób 

c) Kurs kasy fiskalnej – 7 osób 

d) Kurs pielęgnacji terenów zielonych – 2 osoby 

e) Kurs kadrowo – księgowy – 4 osoba 

f) Kurs koparko – ładowarki – 3 osoby 

g) Kurs komputerowy z elementami grafiki – 2 osoby 

 
Ponadto usługa obejmuje: 
- przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu na podstawie skierowań wydanych 
przez MGOPS Łosicach 

http://www.mgops.losice.pl/


 

  

Projekt „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA” 

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   
 
 

 
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 

POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ŁOSICACH 

 
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA  

 
REALIZATOR PROJEKTU 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 
2 STOPNIA 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach: Biuro projektu: 08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6   
tel. (83) 357-37-47, fax (83) 357-37-47,  e-mail: mgops_losice@interia.pl 

 

NIP 537-165-09-47,   REGON 002300380 – Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna 

 

 

- wydanie stosownych zaświadczeń/orzeczeń dla uczestników projektu skierowanych na badania 
- przekazanie Zamawiającemu wykazu badań z uwzględnieniem rodzaju szkoleń/kursów jako 
załącznika do wystawionej faktury.  
 

Okres realizacji usługi: maj – do 9 czerwca 2014 

 

 

5. Wymagania stawiane oferentom 

a. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

- posiadają wpis jednostki do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez odpowiedni 

organ (zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej, Dz.U. 2011, nr 112, poz.654) 

- dysponują potencjałem lokalowym i technicznym oraz kadrą zdolną do wykonania niniejszego 

zamówienia  

- wykonują pełny zakres badań we własnym zakładzie 

6. Sposób przygotowania oferty 
a. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub 

czytelnym pismem ręcznym z zgodnie z załącznikami dołączonymi do niniejszego zaproszenia.  

b. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

c. Oferty nie czytelne zostaną odrzucone.  

d. Do oferty należy dołączyć kopie aktualnego odpisu z właściwego rejestru poświadczone za 

zgodność z oryginałem. 

e. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie z podaniem danych adresowych oferenta 

i adnotacją: „Zapytanie ofertowe – badania medycyny pracy”. 

 
7. Ocena oferty 
a. Kryterium wyboru oferty - Cena 100%  
b. Cena winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 
c. Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert. 
d. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.losice.pl 
e. Wyłoniony wykonawca zostanie poinformowany o wyborze oferty w terminie nie późniejszym 

niż 7 dni od daty wyłonienia Wykonawcy. 
 
8. Termin i miejsce składania ofert 
Zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia powinni złożyć lub przesłać ofertę na adres: 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 6 

08-200 Łosice 

fax. 83 357-37-47 

email: mgops_losice@interia.pl 

w terminie do 13.05.2014 do godz. 15.00.  

http://www.mgops.losice.pl/


 

  

Projekt „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA” 

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   
 
 

 
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 

POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ŁOSICACH 

 
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA  

 
REALIZATOR PROJEKTU 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 
2 STOPNIA 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach: Biuro projektu: 08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 6   
tel. (83) 357-37-47, fax (83) 357-37-47,  e-mail: mgops_losice@interia.pl 

 

NIP 537-165-09-47,   REGON 002300380 – Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna 

 

 

 
9. Informacje dodatkowe 
a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- odwołania postępowania, unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyny 

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty 

- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, zmiana terminów będzie ustalona 

z Oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza 

- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania 

- żądania oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczanie 

Zawodowe 

b. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Jarosław Pietruszewski – koordynator 

projektu,  tel. 83 357-37-47. 

 
 
 
 
 Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Oferta 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 
 


