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Znak: AG.I.272.2.36.2020                               Kielce, dnia 11 grudnia 2020 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania prowadzonego w formie Zapytania Ofertowego  

pn.: „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy”.  

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług z zakresu medycyny 

pracy polegających na wykonaniu badań profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3.  

 

Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych 

w związku z ogłoszeniem niniejszego Zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania.  

 

Termin realizacji zadnia: od dnia 04.01.2021 do 31.12.2021 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena – 100 %. 

 

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest:  

- Pani Katarzyna Supierz - tel. 41/342-18-93 

 

Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy - 

stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania - należy złożyć w Sekretariacie Biura Administracyjno-

Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek 

A, piętro III, pokój 332 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl do dnia  

17 grudnia 2020 r. do godz. 11.30. 

 

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

podmiotu, który udziela pełnomocnictwa. 

 

Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie realizacji niniejszej umowy polegające na 

przyjmowaniu zgłoszeń oraz umawianiu wizyt wykonywane były przez co najmniej 2 osoby zatrudnione 

przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) przez cały okres obowiązywania umowy. 
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W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy, odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących ww. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej o której mowa w § 11 ust. 4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. 

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

1) jest niekompletna (tzn. oferty w których występują braki wymaganych dokumentów w tym brak 

pełnomocnictwa), 

2) jest niepodpisana, 

3)  jest podpisana przez nieuprawnione osoby, 

4)  oferta, wpłynęła po terminie, 

5)  oferta, nie została złożona w formie wymaganej przez Zamawiającego, 

6)  jest niezgodna z przedmiotem zamówienia, 

7)  została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 

8)  zawiera rażąco niską cenę, 

9)  zawiera błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi. 

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

UWAGA: Zamawiający informuję, że nie przewiduje korespondencyjnego zawarcia umowy. 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 do Zapytania - Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez 

Zamawiającego danych osobowych w związku z ogłoszeniem niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Załącznik nr 2 do Zapytania - Opis przedmiotu zamówienia 
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3. Załącznik nr 3 do Zapytania – Formularz ofertowy 

4. Załącznik nr 4 do Zapytania - Projekt umowy 

 

z up. Dyrektora Generalnego  
Marek Lisowski  
Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego 

 


