
 
 
 

ZSZIO.KDR.154.5.2021  

                                                                                                              Nidzica, dnia 02.12.2021r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 

ul. Jagiełły 3 

13-100 Nidzica  

NIP: 745-11-73-597   

Przedmiotem zamówienia są „Badania profilaktyczne uczniów i pracowników - rok 2022”  

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszej umowy są badania profilaktyczne kandydatów do szkół ponadpodstawowych, 

którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych 

lub niebezpiecznych dla zdrowia. 

Zleceniobiorca dokona badania pracowników na podstawie skierowania wystawionego przez 

Zleceniodawcę. W ramach tych badań dokonywane będą wyłącznie badania profilaktyczne tj. wstępne,  

kontrolne i okresowe oraz niezbędne badania do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia 

nauczycieli.    

Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego lub 

wskazuje miejsce realizacji na terenie miasta Nidzica .  

1. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma odpowiadać dokumentacji przetargowej. 

Wymagania stawiane Wykonawcy:  

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność z warunkami opisanymi dla przedmiotu 

zamówienia, 

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia; 

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 

d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonywania zamówienia, 

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  

f) Wykonawca akceptuje płatność faktury w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

Termin wykonania zamówienia: 

1. Termin obowiązywania  umowy od 01 stycznia 2022r do 31 grudnia 2022r. 

 

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana przez Wykonawcę. 

 



 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta musi być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na 

adres: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 13-100 Nidzica ul. Jagiełły 3 

Sekretariat pokój 111 „Badania profilaktyczne uczniów i pracowników - rok 2022” do dnia 

16.12.2021r., do godziny 10.00 można dołączyć wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia 

z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego z datą nie wcześniejszą niż sześć miesięcy przed 

datą złożenia oferty - kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

2. Ocena ofert nastąpi w dniu 16.12.2021r. o godz. 10:05.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych Ofert. 

 VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:    

cena    -  90%  

jakość wykonania usługi – 5 % 

dostępność  czasowa – 5% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie lub pisemnie .  

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji  w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pani Alina Blonkowska pod 

numerem telefonu  506 046 050 lub  89 625 23 66 

Po wyborze oferenta, który złożył ofertę z najniższą ceną zostanie podpisana umowa.  

W załączenia umowa zawierająca szczegóły niniejszej usługi do akceptacji. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 

2. Umowa – projekt - badania uczniów i pracowników - Załącznik Nr 2 

 

 
                                                                               Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i  
                                                                                    Ogólnokształcących w Nidzicy 
              Dariusz Wółkiewicz 

 


