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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka 

w Rybniku, zwraca się z prośbą o składanie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie 

medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla 

kandydatów do pracy i pracowników Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny 

pracy wraz z badaniami diagnostycznymi w zakresie niezbędnym do wydania orzeczeń 

lekarskich oraz konsultacje specjalistyczne, polegające na: 

a) wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych, 

b) profilaktycznej opiece zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy obejmującej 

badania lekarskie mające na celu orzeczenie o możliwości wykonywania dotychczasowej 

pracy w sytuacji zgłoszenia przez pracownika potrzeby takiego badania poza terminami 

wynikającymi z częstotliwościami badań okresowych, 

c) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie Pracy i przepisach 

wykonawczych stwierdzających: 

 brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, 

 przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy, 

d) szacunkowa ilość badań pracowników to 65 osób, zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) liczby pracowników skierowanych na badania. 

Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Integracyjnymi  nr 1  

im. Janusza Korczaka 

44 – 200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 29 

tel./fax 0324222587 

e-mail jedryb@poczta.onet.pl 

http://www.sp1.miastorybnik.pl/ 



Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością, 

ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami 

rozpoznania chorób oraz zasadami etyki zawodowej, respektując prawa badanego, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu wraz 

z fakturą imienny wykaz osób korzystających z usług w okresie, za który dana faktura została 

wystawiona wraz ze szczegółowym wykazem wykonanych badań. 

Wykonawca zapewnia bieżącą realizację usług medycznych, w szczególności dyżur od 

poniedziałku do piątku lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych oraz 

zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarza. 

Termin obowiązywania umowy - 12 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2019 r.  

 

Termin składania ofert - 17.12.2018 r. do godz. 10.00 na adres: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka 

ul. Bolesława Chrobrego 29 

44-200 Rybnik 

lub drogą elektroniczną na adres: jedryb@poczta.onet.pl 
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