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Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  
na „Świadczenia usług obejmujących badania lekarskie w zakresie medycyny 

pracy na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku” 
 

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Pałac Młodzieży w Warszawie  

Pl. Defilad 1,  
00-901 Warszawa 
 
tel. 22/ 620-33-63, faks 22/ 620-54-11 
www.pm.waw.pl 
 
II.  Zaproszenie do składania ofert 
 
Niniejsze zaproszenie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. 
Postępowanie nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych zgodnie z art., 4 pkt 8 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ze względu na wartość 
zamówienia poniżej 30 000 euro.  
 
Zamawiający – Pałac Młodzieży w Warszawie, Pl. Defilad 1, oświadcza, że niniejsze zapytanie 
ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej 
pod względem cenowym.  
 

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest na świadczenie usług obejmujących badania lekarskie                 
w zakresie medycyny pracy na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w okresie od dnia 
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

Usługa obejmuje w szczególności świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu   

 1) profilaktycznych badań: 

a) wstępnych, 
b) okresowych, 
c) kontrolnych, 

przez lekarza medycyny pracy oraz badań wykonywanych przez lekarzy specjalistów zgodnie                    
z rozporządzeniem MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.), 

2) badań laboratoryjnych koniecznych do wykonania zgodnie z w/w rozporządzeniem. 
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IV.CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

Rozpoczęcie: 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 

 Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności 

Wiedza i doświadczenie 

 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia 

Potencjał techniczny 

 Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obejmującym 
przedmiot zamówienia. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

UWAGA: preferowane oferty z Warszawy, z dzielnicy Śródmieście. 

Oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:  

 kopię aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 
składania ofert) odpisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji oraz 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie 
objętym zamówieniem oraz kopię dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji i uprawnień wymaganych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
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VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

Ofertę cenową należy złożyć w sekretariacie Pałacu Młodzieży w Warszawie, Pl. Defilad 1,    
00-901 Warszawa I piętro, pokój 203 osobiście lub listownie do dnia 3 grudnia 2014 r. do 
godziny 12.00. 

VII. KRYTERIA i SPOSÓB OCENY OFERT. 

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest: 

cena  –  100 % 

2. Sposób oceny ofert 

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 

                          C min. 

               C =  ------------  x 100 %                              1 % - 1 punkt 

                          C bad. 

gdzie: 

C      – ilość punktów oferty badanej, 
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, 
C bad. – cena oferty badanej. 
 

     Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami  

1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 
imię i nazwisko:  

Beata Kulik tel. 506-436-123, bkulik@pm.waw.pl 

       od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00. 

2. W zakresie dotyczącym zagadnień formalnych: 
imię i nazwisko:  

Anna Gudzak tel.: 506-436-123, fax.: 22-620-54-11, agudzak@pm.waw.pl 

       od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00. 

 

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. 


