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Ostrołęka, dn. 27.01.2011 

Zapytanie ofertowe 
 

W związku z prowadzeniem projektu pt.: „Otwarta - Niezależna – Aktywna” realizowanego w ramach 

Poddziałania 6.1.1, Działanie 6.1, Priorytet VI PO KL, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, 

Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej usługi 

wykonania badań profilaktycznych wstępnych dla uczestniczek zgodnie z warunkami określonymi w 

niniejszym zapytaniu ofertowym. 

1. Zamawiający:  Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 

2. Przedmiot zamówienia:  

Usługa badań profilaktycznych wstępnych dla uczestniczek projektu „Otwarta-Niezależna-

Aktywna” 

3. Warunki zamówienia: 
a) Badania wykonywane będą na podstawie skierowania wystawianego każdej Uczestniczce przez 

Zleceniodawcę. 
b) Badania, o których mowa w pkt.2 wykonywane będą u Wykonawcy wyłącznie przez 

profesjonalną kadrę posiadającą wymagane przepisami prawa kwalifikacje zawodowe. 
c) Podstawą obciążeń Wykonawcy, po podpisaniu umowy, będzie rachunek wystawiony przez 

Wykonawcę za okres jednego miesiąca z podanymi nazwiskami przebadanych Uczestniczek 
oraz liczbą i rodzajem wykonywanych badań w danym okresie rozrachunkowym 

4. Termin realizacji zamówienia: od lutego do maja 2011 

5. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: 

5.1.  ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto za realizację następujących usług:  

a) internistyczne badanie podstawowe (badanie i wydanie zaświadczenia przez lekarza 

uprawnionego do wykonania badań profilaktycznych) dla pracowników na stanowisku pracy, 

na którym nie  występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla  zdrowia  

b) badanie specjalistyczne wykonane przez lekarza okulistę zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami  

c) badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników zatrudnionych przy 

żywności  
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6. Kryteria oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty – zamówienie zostanie udzielone 

Wykonawcy, który złoży ofertę zawierającą najniższą cenę za realizację zamówienia oraz 

zaproponuje korzystny harmonogram usług. 

7. Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę sporządzić należy na druku „FORMULARZ OFERTOWY” (stanowiącym zał. nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Oferta wraz z załącznikiem nr 1 powinna być przesłana do  dnia 

07.02.2011 droga mailową na adres ostroleka@eds-fundacja.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 

Biuro Projektu „OTWARTA -  NIEZALEŻNA  - AKTYWNA”, ul. Gorbatowa 15 lok. 59, 07-410 

Ostrołęka 

                     

                               

Katarzyna Koźlicka-Saulėnienė  

Koordynator projektu 

     

 


