
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 

Jaworzno, 26.01.2017 r. 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

nr 07/AZ/RR/2017 

 

dotyczące przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie profilaktycznych badań 

lekarskich uczestników projektu w celu wydania orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy 

w ramach projektu „Aktywność zawodowa szansą na zmiany” nr RPSL.07.01.03-24-

01DB/15 współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, 

Osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, Działania: 7.1. Aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

ul. Darwina 17 

43-603 Jaworzno 

 

II.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych 

i proceduralnych: 

Aleksandra Potoczek   

e-mail: aktywnosczawodowa@cargo.edu.pl 

tel.  32 413 88 53 lub kom. 728 450 304 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich w celu 

wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

pracy na określonym stanowisku pracy. 

 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Badania zostaną przeprowadzane sukcesywnie, zgodnie z rozpoczynaniem staży przez 

uczestników projekt w okresie od lutego 2017 r. do czerwca 2017 r., na terenie województwa 

śląskiego, w miejscu ustalonym z Zamawiającym.  

. 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY 

1. Oferta musi zawierać cenę jednostkową oraz wartość brutto zamówienia. 

VII. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku 1 i 2 

2. Ofertę należy przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: 

Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

ul. Darwina 17 

43-603 Jaworzno 

aktywnosczawodowa@cargo.edu.pl 

3. Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 02.02.2017 r 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

W postępowaniu przedmiotowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie 

brał pod uwagę cenę oferty. 

 

 

…………………………. 

Menadżer Projektu 
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Załącznik 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Rozeznanie rynku nr 07/AZ/RR/2017 

 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie 

z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zawartym w pkt IV w następującej cenie: 

 
 

Nazwa  
Liczba 

badanych osób 
Cena jednostkowa 

brutto (PLN) 
Wartość brutto (PLN) 

(2 x 3) 

1 2 3 4 
przeprowadzenie profilaktycznych badań 
lekarskich w celu wydania orzeczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku pracy 

59   

 
 
UWAGI Oferenta (nieobligatoryjne): 
 
…………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………… 

 

Pieczątka Oferenta Dane Oferenta do kontaktu: 

 Adres................................................................ 

 Tel./fax.............................................................. 

 e-mail:............................................................... 

 osoba wyznaczona do kontaktu:……………… 

 ……………………….…………………………… 

 

 

 

 

….………………………………………           ………………………………… 
                    Miejscowość i data                                                    Podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik 2  
 

 

OŚWIADCZENIE 

Rozeznanie rynku nr 07/AZ/RR/2017 

 
 

Oświadczam, iż posiadam/my wymagane polskim prawem uprawnienia do realizacji 

przedmiotu rozeznania rynku oraz posiadam/my wiedzę, potencjał kadrowy i techniczny do 

realizacji usług badań lekarskich, stanowiących przedmiot niniejszego rozeznania rynku. 

 

 

 

…………………………………………           ………………………………… 

                     Miejscowość i data                                                   Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

                                                                                                       ……………………………….. 

                                                                                                      Pieczęć firmowa 


