
 

SĄD OKRĘGOWY W RADOMIU 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 

26-600 Radom 
NIP 948 16 24 025      REGON 000571518 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr KD-135-83/21 
 
Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla 
pracowników Sądu Rejonowego w Zwoleniu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 
 
1. Zamawiający, zwany w dalszej części Zleceniodawcą: 

Sąd Okręgowy w Radomiu 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 
26-600 Radom 
tel. 48 677 67 00 
fax 48 36 80 303 
e-mail: so.radom@radom.so.gov.pl 
 

2. Komunikacja pomiędzy stronami postępowania: 
1) Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami (Zleceniodawcą a Zleceniobiorcami) związana z 

realizacją niniejszego zapytania ofertowego będzie odbywać się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, na adres e-mail: jaroslaw.szczepanowski@radom.so.gov.pl. 

2) Osobą uprawnioną do kontaktu z Zleceniobiorcami ze strony Zleceniodawcy jest: 
Pan Jarosław Szczepanowski - Specjalista ds. kadrowych 
tel. 48 677 67 35, e-mail: jaroslaw.szczepanowski@radom.so.gov.pl 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia, wymagań, warunków realizacji zamówienia:  

 
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Sądu Rejonowego 

w Zwoleniu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 
 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług medycznych z zakresu  
medycyny pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Zwoleniu, w tym kandydatów do pracy i innych 
osób zatrudnianych bądź zatrudnionych w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu na innej podstawie niż 
stosunek pracy, przez  okres 12 miesięcy, tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i 
kontrolnych), udzielanie innych świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, 
przeprowadzanie badań osób pracujących przy obsłudze monitora ekranowego oraz współdziałanie 
w ramach realizacji zadań służby medycyny pracy z pracodawcą i jego organizacjami, w tym udział w 
przeglądzie stanowisk i w pracach Służby/Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3) Przez „badanie” należy rozumieć wykonanie wszelkich czynności zmierzających do  wydania 
orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy, w szczególności badanie dokonywane przez lekarza 
medycyny pracy, lekarza okulistę oraz lekarzy innych specjalności zgodnie z zaleceniami i 
wskazówkami metodycznymi, badania analityczne, obrazowe, diagnostyczne i otrzymanie ich 
wyników, wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania pracy.  

4) Lekarz medycyny pracy zobowiązany jest wydać pracownikowi i pracodawcy orzeczenie lekarskie do 
celów przewidzianych w Kodeksie pracy. 

5) Zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z obwiązującymi przepisami,                                             
w szczególności z przepisami Kodeksem pracy, ustawą o służbie medycyny pracy oraz przepisami 
wydanymi na ich podstawie, a także zgodnie z zawartą umową.  

6) Przedmiot zamówienia obejmuje dodatkowe badania okulistyczne pracowników Zlecającego 
przeprowadzane w trakcie obowiązywania badania profilaktycznego (wstępnego, okresowego, 
kontrolnego), z uwagi na pogorszenia się wzroku w trakcie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

7) Szczegółowe postanowienia w zakresie  świadczenia przedmiotowej usługi unormowane zostaną                         
w treści umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
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4. Kryteria wyboru oferty: 

Kryterium – cena brutto – 100% 
Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) wraz z należnym podatkiem VAT. 

  
5. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy: 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
 
6. Informację o terminie (okresie) realizacji zamówienia:  

Realizacji przedmiotu umowy polegającego na świadczeniu usług medycznych w zakresie medycyny pracy 
dla pracowników Sądu Rejonowego w Zwoleniu nastąpi w okresie 12 miesięcy od 01.01.2022 r. do 
31.12.2022 r. Miejscem realizacji usług jest miasto Zwoleń.  

 
7. Informację o formie, sposobie i terminie złożenia oferty cenowej:  

1) Oferty cenowe należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: 
jaroslaw.szczepanowski@radom.so.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 
2021 r. do godziny 12:00. 

2) Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 

3) W tytule e-maila należy wpisać: „Oferta cenowa na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla 
pracowników Sądu Rejonowego w Zwoleniu”. 

4) Oferta cenowa musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
Zleceniobiorcy.  

5) Zleceniobiorca musi posiadać ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia na kwotę co najmniej 20 000 zł. 

6) Zleceniobiorca do oferty załączy aktualny wyciąg z KRS lub właściwego rejestru przedsiębiorców oraz 
aktualną polisę lub inny równoważny dokument potwierdzający ubezpieczenie Zleceniobiorcy w 
zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. 

7) Oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. 
8) Oferty cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
9) Zleceniodawca ma prawo do unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez podania przyczyny 

unieważnienia a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  W przypadku unieważnienia 
procedury Zleceniodawca zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zleceniodawcy. 

 
 

DYREKTOR 
SĄDU OKRĘGOWEGO 

 
Jan Kulig 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr KD-135-83/21 
2. Wzór umowy nr KD-135-83/21 

3. Klauzula RODO stanowiąca załącznik nr 2 do umowy nr KD-135-83/21 
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