Warszawa, 22 października 2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Zapewnienie usług medycyny pracy dla pracowników Teatru Lalek Guliwer
w Warszawie
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1. Informacja o Zamawiającym
Teatr Lalek GULIWER z siedzibą w Warszawie, ul. Różana 16, 02-548 Warszawa, instytucją
artystyczną, samorządową instytucją kultury Miasta Stołecznego Warszawy, osobą prawną
zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta st. Warszawy
pod numerem RIA123/85, Regon: 000277687, NIP: 525-000-96-48,
www.teatrguliwer.waw.pl
tel. 22 845-16-76, fax 22 845-46-13
e-mail: info@teatrguliwer.waw.pl
2. Przedmiot zamówienia
2.1. Przedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnego (od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 31
grudnia 2021 roku) świadczenia usług medycznych w ramach medycyny pracy na rzecz
pracowników teatru Lalek GULIWER.
W ramach medycyny pracy Zamawiający wymaga, aby był realizowany pełny zakres usług
obejmujący wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane obowiązującymi przepisami
prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy, na które kieruje pracodawca wydając
skierowanie. W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy
przeprowadza lub zleca badania niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności
do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy, w tym
również badania sanitarno-epidemiologiczne (włącznie z badaniami w kierunku nosicielstwa).
Zamawiający oczekuje w ramach oferty podania ceny realizacji usługi w przypadku
skierowania pracownika przez pracodawcę. W przypadku zainteresowania ze strony
wykonawcy zamówienia rozliczeniem uwzględniającym np. świadczenia reklamowe
realizowane przez Teatr istnieje możliwość omówienia ewentualnych propozycji.
2.2. Liczba pracowników – stan na 1 września 2020 r. – 41osób.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby pracowników
2.3. Struktura wiekowo – płciowa pracowników stan na 1 września 2020 r.:
a) liczba kobiet – łącznie: 23,
w strukturze wiekowej:
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b) liczba mężczyzn – łącznie: 18,
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w strukturze wiekowej:
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2.4. Usługi medyczne, o których mowa powyżej są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 z późn. zm.) i winny być
świadczone zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i aktami wykonawczymi, z
uwzględnieniem: a) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 zwany dalej
Kodeksem Pracy) b) Rozporządzenia 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. z 2016 r. poz. 2067).

3. Terminy realizacji zamówienia
Zamówienie realizowane sukcesywnie od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021
roku. Zamawiający informuje, że umowę o realizację zamówienia zamierza podpisać z
wybranym wykonawcą ok. 20 listopada 2020 r.

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu
4.1. Ofertę może złożyć każdy zainteresowany podmiot.
4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.3. Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający.
4.4. Koszty związane z udziałem w prowadzonej procedurze pokrywa Wykonawca ubiegający
się o uzyskanie zamówienia bez względu na wynik prowadzonej procedury.
5. Wymogi dotyczące złożenia oferty
Wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotowego zamówienia prosimy o złożenie
oferty w terminie wskazanym w pkt. 6 poniżej.
Przesłana oferta powinna zawierać co najmniej:
a) wypełniony formularz oferty – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do
niniejszego zaproszenia,
b) projekt umowy o realizację przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie fakultatywną
doprecyzowujących zakres i zapisy oferty.

możliwość

prowadzenia

negocjacji
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Dokumenty należy przedstawić sporządzone w języku polskim, lub przetłumaczone przez
wykonawcę składającego ofertę.
6. Termin przesłania oferty
Prosimy o przesłanie oferty do siedziby Zamawiającego (adres wskazany w pkt. 1 Zaproszenia)
w terminie do 4 listopada 2020 r. do godz. 14.00.
Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wg wyboru podmiotu składającego ofertę:
- w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub na adres e-mail wskazany w pkt. 1.

7. Istotne postanowienia umowy
Zamawiający oczekuje przekazania wraz z ofertą propozycji umowy, którą wykonawca
zamierza podpisać w przypadku wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej. Zamawiający
informuje, że zastrzega sobie prawo negocjowania postanowień propozycji umowy
przedłożonej przez Wykonawcę składającego ofertę.
8. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie brał pod uwagę jako kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty – cenę realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie kosztu
skierowania jednego pracownika celem uzyskania zaświadczenia dotyczącego medycyny
pracy.
Oceny ofert dokona powołana Komisja. O wynikach pracy Komisji Zamawiający poinformuje
wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty. Zamawiający przewiduje, że wybór wykonawcy
zostanie przeprowadzony w terminie do 15 dni od upływu terminu składania ofert.
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FORMULARZ OFERTOWY

......................................, ................................
miejscowość

data

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
TELEFON……………….……………….…..E-MAIL……………………………………...
REGON:………………………………….… NIP: ………………………...…………………

Teatr Lalek GULIWER
Ul. Różana 16
02-548 Warszawa
W odpowiedzi na otrzymane Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na „Zapewnienie usług medycyny pracy dla pracowników Teatru
Lalek Guliwer w Warszawie”, przedkładamy niniejszą ofertę informując jednocześnie, że
akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty jako
wyłączną podstawę procedury udzielenia zamówienia publicznego.

OFERTA
Oferujemy realizację kompleksowej usługi medycyny pracy dla jednego pracownika w
cenie…………………… zł. brutto od jednej osoby skierowanej przez pracodawcę.

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym:
.............................................................
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