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Brzozie, dnia 05.12.2019 r.

Zaproszenie do złożenia ofefty
na „Świadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy"

Mając na uwadze Państwa doświadczenie Gmina Brzozie zaprasza do złożenia oferty
cenowej.

Oferta cenowa obejmuje następujące badania:
- wstępne'
- okresowe,
- kontrolne po okresie przerwy trwającej ponad 30 dni w pracy,
wraz z dojazdem na teren Gminy Brzozie i bez dojazdu tylko w gabinecie wg. załącznika
Nrl

0 wyborze ofert decydować będzie przedstawiona najniższa cena.
Udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie pisemnej umowy z wybranym

wykonawcą
0 udzielenie zamówieria mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym
zakresie uprawnienia.
Temin realizacji zamówienia od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem załączonego załącznika Nr 1
0fertę należy złożyć do dnia 13.12.2020r.. w fomie:
1 ) pisemnej na adres: Urząd Gminy w Brzoziu; 87-313 Brzozie;
2) faksem na numer: 56/ 4912911

3) w wersji elektronicznej na e-mail:

.brzozie

Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą składać żadnych roszczeń
względem Gminy Brzozie z tytułu otrzymania zapytania ofertowego oraz przygotowania i
złożenia swojej oferty.

Numer do kontaktu -tel. 56/ 4912910

Danuta

Załącznik Nr 1

Pieczątka nagłówkowa Wykonawcy

1.

Oferta cenowa na usługi medyczne w zakresie medycyny pracy wraz z
dojazdem do następujących jednostek organizacyjnych u
zleceniodawcy:

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

PrzewidywanaIlośćpracowników

1.

Urząd Gminy w Brzoziu

10

2.

Ochotnicze Straże Pożame -(miejsce badania Urząd Gminy w Brzoziu)

51

3.

Szkoła Podstawowa w Brzoziu

9

4.

Szkoła Podstawowa w Jajkowie

2

5.

Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie

3

6.

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Brzoziu -(miejsce badania

1

Urząd Gminy w Brzoziu)

Samorządowy Zakład Budżetowy pn"Wodociągi Gminne w Brzoziu"

7.

2

(miejsce badania Urząd Gminy w Brzoziu)

Cena badania 1-nego pracownika w roku 2020
cena netto

11.

cena brutto

uwagi

Oferta cenowa na usługi medyczne w zakresie medycyny pracy
w gabinecie medycznym u wykonawcy
Cena badania 1-nego pracownika skierowanego w roku 2020
cena netto

cena brutto

uwagi

(imię i nazwisko podpis uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy)

Data

