
Gorzów Wielkopolski, dn. 29 kwietnia 2022 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gorzowie Wielkopolskim 
ui. Dąbrowskiego 13 
66-400 Gorzów W!kp.

Prez 0/AG.261.6.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o wartości niniejszej niż kwota 130.000 złotych netto

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie WIkp. zaprasza do złożenia oferty 
cenowej na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla 
pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie WIkp. w latach 
2022-2026

I. Przedmiot zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego.

II. Termin realizacji: 01.06.2022 r.-31.05.2026 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają przewidziane prawem uprawnienia do wykonywania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej działalności leczniczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 295 ze zm.). Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku złoży 
stosowne oświadczenie na druku oferty.

2. Prowadzą podmiot leczniczy (przychodnia) w granicach administracyjnych 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

3. Świadczenie usługi w siedzibie Zamawiającego w zakresie:
- szczepień ochronnych przeciwko grypie wykonywanych w siedzibie 
Zamawiającego (posiadamy oddzielny gabinet służący celom medycznym):
- pobrania krwi i mocz do badań w siedzibie Zamawiającego (grupa 
zorganizowana), w celu wykonywania badań.

IV. Kryteria i zasady oceny ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące 
kryterium: Cena - waga kryterium 100%.

V. Wybór najkorzystniejszej oferty. Przesłanki odrzucenia oferty.
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszą 

cenę i spełniająca wszystkie warunki wykonania usługi stawiane do spełnienia 
w zapytaniu ofertowym i nie podlegająca odrzuceniu.

2. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę nie spełniającego 
wszystkich warunków określonych w Dziale III niniejszego zapytania.

3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty o czym powiadomi 
Wykonawców zamieszczając Informację na swojej stronie internetowej: 
www.qorzow.wsa.qov.pl.
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VI. Osoba do kontaktów w sprawie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej: 
Bożena Ratuszna - tel. 095 7330781, e-mail: ratuszna@qor20w.wsa.gov.pi

VII. Termin składania ofert.
Ofertę proszę złożyć na wzorze formularza ofertowego załączonego do 
zapytania ofertowego do dnia 16 maja 2022 r. do godz. 12.00 
w formie pisemnej na adres: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów WIkp. 
elektronicznej na adres email: ratuszna@qorzow.wsa.qov.pl

»

VIII. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych 
osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych ( dalej; RODO ) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie 
Wielkopolskim z siedzibą przy ui. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 095 7330 700.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się osobiście w siedzibie Sądu lub 
pod adresem poczty elektronicznej ido@qorzow.wsa.qov.pl.

3. Cel przetwarzania: dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych jest:
- niezbędność do wykonania umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO),
- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (art. 6 ust.1 lit.c).

5. Pozyskane od Pani/na dane osobowe mogą być przekazane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności podmiotom zewnętrznym 

zajmującym się obsługą informatyczną,
• instytucjom uprawnionym do kontroli administratora,
• organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią 
z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony 
odrębnymi przepisami, nie krócej niż przez 5 lat.

7. Ponadto informujemy, że ma Pani/n prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO,
• sprostowania - na podstawie art. 16 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania - na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust.2 RODO,
• przenoszenia danych - na podstawie art. 20 ust.1 lit.a RODO

8. Przysługuje Pani/-nu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

9. Pana/i dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/na danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, a w przypadku wyboru Pani/Pana oferty - do 
zawarcia umowy i jej realizacji.
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy stronami.

K
isi,'acy';’ego

Załączniki:
- zał. nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- zał. nr 2 oferta-wzór.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
Prez 0/AG.261.6.2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy, 
w tym:

a) zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy - w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 437 t.j.) i 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 j.t);

b) wykonywanie profilaktycznych badań w poszerzonym zakresie.
2. Badania będące przedmiotem zamówienia obejmować będą:

a) badania wstępne,
b) badania okresowe,
c) badania kontrolne,
d) badania profilaktyczne dodatkowe wg wyboru pracownika.

3. Badanie będzie kończyć się wydaniem orzeczenia lekarskiego.
4. W okresie trwania umowy Zamawiający przewiduje wykonanie badań wskazanych 

w poniższym wykazie w ilościach określonych w kolumnie 3 poniższej tabeli.
Tabela nr 1

Przewidywana 
liczba osób 
do badań 
w okresie 

obowiązywania 
umowy

Nazwa badania 
Rodzaj stanowiska pracy i 

narażenia
Wyszczególnienie zakresu badań 

(medycyny pracy)

ekg
badania wstępne i okresowe lipidogram 

pełna morfologia 
glukoza

48
- stanowiska kierownicze 
oraz kadra orzecznicza OB

badanie ogólne moczu
badanie okulistyczne (z wydaniem recepty na 
okulary)
badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem 
orzeczenia
lipidogram 
pełna morfologia 
glukoza

badania wstępne i okresowe 40
- stanowiska 

administracyjne 
(referendarze, asystenci 
pracownicy oddziałów i 
wydziałów, samodzielne 
stanowisko)

OB
badanie ogólne moczu
badanie okulistyczne (z wydaniem recepty na 
okulary)
badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem 
orzeczenia

1



badania wstępne i okresowe
lipidogram 
pełna morfologia 
glukoza

4
-stanowiska techniczne: 
konserwator, woźny, 
magazynier, rzemieślnik - 
praca na wysokości do 3 m, 
praca narażona na działanie 
promieniowanie jonizujące - 
obsługa rendgena do 
bagażu

OB
badanie ogólne moczu
badanie okulistyczne (z wydaniem recepty na 
okulary)
badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem 
orzeczenia

lipidogram 
pełna morfologia 
glukoza

badania wstępne i okresowe
4

- sprzątaczka - praca na 
wysokości do 3 m,

OB
badanie ogólne moczu
badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem 
orzeczenia
badania psychotechniczne
neurolog
lipidogram
pełna morfologia
glukoza

badania wstępne i okresowe
2

-osoba kierująca 
samochodem do celów 
służbowych

OB
badanie ogólne moczu
badanie okulistyczne (z wydaniem recepty na
okulary): pole widzenia, widzenie zmierzchowe
wrażliwość na olśnienie;
badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem
orzeczenia

badania kontrolne po 
chorobie trwającej powyżej 
30 dni

badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem 
orzeczenia

4

5. Dopuszcza się w ramach wykazu badań (Tabela nr 1) zwiększenie lub zmniejszenie usług 
w każdej pozycji (badaniu) odpowiednio do potrzeb Zamawiającego w ramach łącznej wartości 
umowy. Inne badania nieprzewidziane w wykazie zostaną wykonane, o ile konieczność ich 
przeprowadzenia zostanie stwierdzona przez lekarza medycyny pracy.

6. Zamawiający przewiduje badania profilaktyczne dodatkowe wg wyboru pracownika na 
podstawie złożonych deklaracji.

Tabela nr 2
Rodzaj badań Zakres badań Przewidywana 

liczba osób 
do badań 
w okresie 

obowiązywania 
umowy

1.Badania laboratoryjne 
podstawowe

lipidogram 
pełna morfologia 
glukoza

40

OB
badanie ogólne moczu

2.Profilaktyka raka sutka USG piersi 60

2



Mammografia 60
Cytologia 603.0pieka ginekologiczna
PSA-badanie półilościowe 304.Profilaktyka chorób gruczołu 

krokowego
Konsultacja urologiczna z USG jamy 
brzusznej
(z oceną gruczołu krokowego)

30

RTG płuc 205.Profilaktyka chorób płuc

6.lnne badania;
TSH, FT3, FT4 201 .tarczycy:

Helicobacter pylori IGg 202.żołądka:

Amylaza 203.trzustki:

Hbs bad. ilościowe4.wątroby: 20
ALAT
ASPAT
GGTP

S.nerek: Kreatynina 20

7. Inne badania laboratoryjne

7. Dopuszcza się w ramach wykazu badań {Tabela nr 2) zwiększenie lub zmniejszenie usług 
w każdej pozycji (badaniu) odpowiednio do potrzeb Zamawiającego w ramach łącznej wartości 
umowy. Inne badania nieprzewidziane w wykazie zostaną wykonane, o ile konieczność ich 
przeprowadzenia zostanie stwierdzona przez lekarza medycyny pracy.
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
NrPrez 0/AG.261.6.2022

2022 r.Gorzów WIkp.Nazwa i adres wykonawcy:

NIP:
te[./fax.: ............
Osoba do kontaktu:

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gorzowie WIkp.

OFERTA
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych z zakresu 
medycyny pracy dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie WIkp., w okresie od 1.06.2022 r. do 31.05.2026 r. (4 lata), 
oferuję świadczenie usług :
- za cenę brutto’:
‘{stanowiącą sumę pozycji z Tabeli nr 1, wiersz 7, kol.5 oraz Tabeli nr 2, wiersz 8, kol 5.} 
w tym:

a) za badania z medycyny pracy (tabela nr 1), wynagrodzenie brutto 
w wysokości

b) za badania profilaktyczne dodatkowe (tabela 2),wynagrodzenie brutto 
w wysokości

PLN, (słownie: )

PLN;

PLN.

1. Oświadczam, że posiadam przewidziane prawem uprawnienia do wykonywania 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalności leczniczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 295 ze zm.).

2. Oświadczam, że prowadzę podmiot leczniczy (przychodnia) w granicach 
administracyjnych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

3. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu świadczenia usług 
w siedzibie Zamawiającego w zakresie:
- szczepień ochronnych przeciwko grypie;
- pobrania knwi i moczu do badań.

4. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności do 30 dni od doręczenia faktury.
5. Oświadczam, że oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia otwarcia.
6. Do formularza ofertowego dołączamy:

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - dot. sytuacji, gdy umowę 
podpisywać będzie inna osoba niż widoczna we właściwym rejestrze lub 
ewidencji.

7. W przypadku udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty wyznaczamy 
do kontaktu z Zamawiającym:
- imię i nazwisko......................................
- telefon...............................................
- mail.........................................................

8. Integralną częścią niniejszej oferty są wykazy usług medycznych, określone 
w Tabeli nr 1 i 2.
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
NrPrez 0/AG.261.6.2022

Badania z zakresu medycyny pracy
Tabela nr 1

Cena
jednostkowa 

badania 
(zł brutto)

Przewidywana 
liczba osób 
do badań 
w okresie 

obowiązywania 
umowy

Wyszczególnienie zakresu 
badań

(medycyna pracy)

Razem
wartość brutto 
(kol.3x4razem)

Nazwa badania 
Rodzaj stanowiska 
pracy i narażenia

1. badania wstępne 
i okresowe

1. ekg
2. lipidogram
3. pełna morfologia
4. glukoza
5. OB
6. badanie ogólne moczu
7. badanie okulistyczne

(z wydaniem recepty na 
okulary)

8. badanie lekarza 
medycyny pracy
z wydaniem orzeczenia

1.
2.

48 3.
4.- stanowiska 

kierownicze oraz kadra 
orzecznicza

5.
6.
7.
8.
Razem:

2. badania wstępne 
i okresowe

1. lipidogram
2. pełna morfologia
3. glukoza
4. OB
5. badanie ogólne moczu
6. badanie okulistyczne

(z wydaniem recepty na 
okulary)

7. badanie lekarza

1.
40 2.

3.- stanowiska 
administracyjne 
(referendarze, asystenci 
pracownicy oddziałów i 
wydziałów, samodzielne 
stanowisko)

4.
5.
6.
7.
Razem:

medycyny pracy 
z wydaniem orzeczenia

1. lipidogram
2. pełna morfologia
3. glukoza
4. OB
5. badanie ogólne moczu
6. badanie okulistyczne

(z wydaniem recepty na 
okulary)

7. badanie lekarza

1.3. badania wstępne 
i okresowe 2.

4 3.
-stanowiska techniczne: 
konserwator, woźny, 
magazynier, rzemieślnik 
- praca na wysokości do 
3 m, praca narażona na 
działanie promieniowanie 
jonizujące -obsługa 
rendgena do bagażu

4.
5.
6.
7.
Razem:

medycyny pracy 
z wydaniem orzeczenia

4. badania wstępne 
i okresowe

1. lipidogram
2. pełna morfologia
3. glukoza
4. OB
5. badanie ogólne moczu
6. badanie okulistyczne

(z wydaniem recepty na 
okulary)

7. badanie lekarza 
medycyny pracy

1.
4 2.

3.- sprzątaczka - praca na 
wysokości do 3 m. 4.

5.
6.
7.
Razem:

2



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
NrPrez O/AG.261.6.2022

5. badania wstępne 
i okresowe

1. badania psychotechniczne
2. neurolog
3. lipidogram
4. pełna morfologia
5. glukoza
6. OB
7. badanie ogólne moczu
8. badanie okulistyczne

(z wydaniem recepty na 
okulary): pole widzenia, 
widzenie zmierzchowe, 
wrażliwość na olśnienie;

9. badanie lekarza 
medycyny pracy
z wydaniem orzeczenia

1.
2.

2 3.-osoba kierująca 
samochodem do celów 
służbowych

4.
5.
6.
7.
8.
9.
Razem:

badanie lekarza medycyny 
pracy z wydaniem 
orzeczenia

6. Badania kontrolne po 
chorobie trwającej 
powyżej 30 dni

4

7. Koszt ogółem 
wybranych badań: X X

Badania profilaktyczne dodatkowe wg wyboru pracownika
Tabela nr 2

Przewidywana 
liczba osób 
do badań 
w okresie 

obowiązywania

Rodzaj badań Zakres badań Cena
jednostkowa 

badania 
(zł brutto)

Razem
wartość

brutto
(kol.3x4)

1.Badania 
laboratoryjne 
podstawowe

1. lipidogram
2. pełna morfologia
3. glukoza
4. OB
5. badanie ogólne moczu

40 1.
2.
3.
4.
5.

2. Profilaktyka raka 
sutka

USG piersi 60
Mammografia 60

3.0pieka
ginekologiczna

Cytologia 60

4.Profilaktyka 
chorób gruczołu 
krokowego

PSA-badanie półilościowe 30

Konsultacja urologiczna z 
USG jamy brzusznej 
(z oceną gruczołu 
krokowego)

30

5.Profilaktyka 
chorób płuc

RTG płuc 20

6.lnne badania:
1 .tarczycy: TSH, FT3, FT4 20

2.żołądka: Helicobacter pylori IGg 20
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
NrPrez 0/AG.261.6.2022

20AmylazaS.trzustki:

Hbs bad. ilościowe 204.wątroby:
ALAT
ASPAT
GGTP

5. nerek: Kreatynina 20

7. Inne badania 
laboratoryjne

8. RAZEM X X

Warunki organizacyjne wymagane przez 
Zamawiającego (zaznaczyć „x”) Tak Nie

- szczepienie ochronne p-ko grypie wykonywane w 
siedzibie Zamawiającego (posiadamy oddzielny gabinet 
służący celom medycznym)
- pobranie krwi do badań w siedzibie Sądu (grupa 
zorganizowana)___________________________

/miejscowość, data/

/ podpis i pieczęć imienna 
osoby uprawnionej do reprezentacji/
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