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ROZEZNANIE RYNKU -  oferta na przeprowadzenie badań medycyny pracy dla Uczestników projektu  

„Kwalifikacje przyszłości!” 

I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: 

Zamawiający: 

FUNDACJA CHALLENGE EUROPE z siedzibą w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce,  

NIP: 9591950464, REGON: 260655751 

Osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zapytaniem: Tomasz Krzyżański  

tel. 515 445 276, e-mail: kwalifikacje@fundacjachallenge.org  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Rozeznanie prowadzone jest w ramach projektu pt.  „Kwalifikacje przyszłości!!” Oś priorytetowa 10 – 

Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02.00 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób 

powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia 

pozostających bez zatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

budżetu państwa, realizowanego na podstawie umowy zawartej z WUP Kielce. 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest realizację badań medycyny pracy przed rozpoczęciem staży zawodowych 

dla 60 dla Uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości!”. Zamawiający podaje przybliżoną liczbę osób, 

które mają być objęte szkoleniami bhp, liczba ta może ulec zmianie, o czym Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę.  Szkolenia w ramach których zostaną przeprowadzona wstępne badania lekarskie: 

 Operator -programista CNC z obsługą programu AutoCad 

 Kosztorysant robót budowlanych w obsługą programu NormaPro 

 Spawacz metodą MAG 135 z obsługą programu AutoCad 

 Instruktor fitness z podst. obsługą komputera 

 Przewodnik turystyczny z podstawową obsługą komputera z Internetem 

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen.  

III. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT: 

1. Na podstawie niniejszego rozeznania Wykonawca złoży uzupełniony o wymagane załączniki Formularz 

ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania, w formie pisemnej poprzez ich 

doręczenie na adres: Biuro Projektu pt. „Kwalifikacje przyszłości!”, al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce 

2. Z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa na realizację 

zamówienia. 

IV. TREMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia: październik 2018 r., . w/w terminy mogą ulec zmianie w toku 
realizacji projektu. 

2. Zakończenie wykonywania zamówienia: grudzień 2018 r., . w/w terminy mogą ulec zmianie w toku 
realizacji projektu. 
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V. INFORMACJE O SPOSOBIE KONTAKTU Z  ZAMAWIAJĄCYM ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW: 

W sprawach dotyczących postępowania istnieje możliwość kontaktowania się pod nr. tel. 515 445 276, e-

mail: kwalifikacje@fundacjachallenge.org w godzinach od 08:00 do 16:00, w dni od poniedziałku do piątku. 

 VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu ofertowym 

wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 

2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 28 września 2018 

r. w formie pisemnej poprzez ich doręczenie na adres: Biuro Projektu pt. „Kwalifikacje przyszłości!”, al. IX 

Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce 

2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.  

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w: złotych polskich [PLN]. 

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia oczywistych 

omyłek rachunkowych. 

4. Cena będzie uwzględniała wszelkie należności publicznoprawne jakie obowiązany będzie uiścić 

Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizacji umowy. 

5. Wykonawcy, którzy nie podlegają obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku VAT na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są podać netto (bez podatku VAT). W celu obliczenia ceny 

 i oceny tak złożonych ofert, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 

PODANIEM ZNACZENIA TYCH: 

100% - cena 

X. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY: 

1. FUNDACJA CHALLENGE EUROPE nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo 

lub kapitałowo. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między FUNDACJA 

CHALLENGE EUROPE lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu FUNDACJA 
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CHALLENGE EUROPE lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku 

powiązań, o których mowa w ust. 1. 

4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

5. O wykluczeniu wykonawcy Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku 

postępowania. 

XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA OFERT: 

1. Odrzuceniu podlegają oferty, które: 

a) nie spełniają kryteriów dostępu niniejszego Zapytania ofertowego. 

b) są niezgodne z przepisami prawa 

c) podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa. 

2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wykonawców w formie pisemnej.  

XII. INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Niniejsze rozeznanie rynku ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty 

pod względem ceny.  

XIII. WYMIENIENIE ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego: 

a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

b) Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy 
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Załącznik nr 1  

 

CENNIK WSTĘPNYCH BADAŃ LEKARSKICH 

 

 

RODZAJ BADANIA CENA BRUTTO 

Badania lekarskie wstępne  

 

Badania wstępne dla osób do pracy przy komputerze  

 

RTG klatki piersiowej 

 

Badanie lekarskie stwierdzające zasadność stosowania skróconego czasu 

pracy (osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności) 
 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 2 

--------------------------------------------                                                   ------------------------------------------ 
Dane adresowe Wykonawcy/        (miejscowość, data) 

pieczęć firmy Wykonawcy)        

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn.zm.). 

.................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U z 2010r., Nr 113, 

poz.759 z późn.zm.). 

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

.................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

Oświadczenie o braku powiązań 

Oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym osobowo  

lub kapitałowo z FUNDACJĄ CHALLENGE EUROPE. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

..................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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