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Ostrów Wielkopolski, dnia 18 czerwca 2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA BADAŃ LEKARSKICH 

W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU 

  

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

ul. Szkolna 24,  

63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

Znak sprawy: RR/BL/01/18/W 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników 

szkoleń/kursów oraz staży zawodowych w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zamawiającego  na podstawie umowy o 

dofinansowanie nr POWR.01.02.01-10-0020/17. 

 W niniejszym postępowaniu dopuszcza się możliwość częściowej realizacji zamówienia i wyboru 

kilku wykonawców dla poszczególnych grup. 

Usługa przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników szkoleń/kursów oraz staży skierowana 

jest do 60 uczestników w podziale na 5 grup obejmujących 12 Uczestników projektu.  

III. SPECYFIKACJA: 

 Cześć 1-  przeprowadzenia specjalistycznych  badań lekarskich oraz wydania 

orzeczeń lekarskich przed rozpoczęciem szkoleń/kursów dla grupy uczestników  projektu 

- 12 osób  

 Część 2- przeprowadzenia podstawowych badań lekarskich przez rozpoczęciem staży 

zawodowych oraz wydania orzeczeń lekarskich (średnio 12 osób). 

 

Badania będą odbywały się w zależności od potrzeb, od dnia 29.06.2018 roku do dnia 

31.08.2018 roku. 

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób w poszczególnych częściach w 

zależności  od wyników kwalifikacji na poszczególne części zapytania ofertowego. 
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Liczba osób objęta przedmiotem zamówienia jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zmiany liczby kierowanych osób w ramach poszczególnych kierunków badań oraz 

zmiany ogólnej liczby kierowanych osób, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeń z powyższego tytułu. W przypadku 

zmienionej liczby osób skierowanych na badania Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia 

zgodnie z cenną za jedną usługę wskazaną w formularzu oferty. 

 Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku zgodnie z procedurą rozeznania 

rynku określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 lub kilka  części zamówienia 

  

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) Wykonania usług wskazanych w zapytaniu zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, 

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy oraz z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych. 

2) Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia tylko niezbędnych ( standardowych) badań, 

zgodnych z obowiązującymi przepisami w stosunku do danego zawodu/stanowiska pracy, chyba 

że lekarz stwierdzi celowość przeprowadzenia badań rozszerzonych. 

3) Badania objęte przedmiotem zamówienia przeprowadzane będą na podstawie imiennego 

skierowania wystawionego przez Zamawiającego i obejmować będą badania wynikające w 

szczególności z obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki w sprawie 

przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, 

a także z wszelkimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie dla określonego w skierowaniu 

rodzaju zawodu/prac szkolenia/stażu, w ramach których osoby będą kierowane, ewentualnych 

czynników szkodliwych i warunków uciążliwych na danym stanowisku. 

4) W przypadku, gdy Uczestnik projektu otrzyma przeciwwskazania lekarskie do odbywania 

szkolenia/kursu lub stażu zawodowego w obranym kierunku zawodowym, Oferent przeprowadzi 

ewentualne dodatkowe badania lekarskie na inny kierunek szkoleniu/kursu lub stażu 

zawodowego. 
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5) Termin zgłoszenia się na miejsce badań lekarskich Uczestników projektu ma być ustalony 

pomiędzy osoba skierowaną przez Zamawiającego a Oferentem osobiście lub w drodze 

telefonicznej. 

6) Skierowanie wystawione przez Zamawiającego ważne jest przez 7 dni roboczych, licząc od 

dnia następnego od dnia wydania przez Zamawiającego skierowania.  

7) Każde badanie lekarskie musi zostać zakończone wydaniem stosownego dokumentu w dwu 

egzemplarzach (np. zaświadczenia, orzeczenia, opinii), zwanego „zaświadczeniem”, w myśl 

obowiązujących w tym zakresie przepisów, w celu: 

a) stwierdzenia zdolności osoby do uczestnictwa w szkoleniu i wykonywania pracy w danym 

zawodzie; 

b) stwierdzenia zdolności osoby do odbywania stażu; 

c) określenia szczególnych predyspozycji psychofizycznych, wymaganych do wykonywania 

zawodu i umożliwiających wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo 

kierunku szkolenia, jeżeli odpowiednie przepisy takich opinii wymagają. 

8) Wykonawca zapewni przeprowadzenie badań lekarskich, stanowiących przedmiot zamówienia 

oraz wydanie stosownych zaświadczeń, opinii, orzeczeń i skierowań, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, przez osoby posiadające kwalifikacje do przeprowadzenia badań i wydania 

stosownych zaświadczeń. 

9) Badania lekarskie należy przeprowadzić na terenie miasta Wielunia (zgodnie z przedmiotem 

zamówienia) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bazę lokalową, gwarantującą pełny zakres 

usług medycznych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Pomieszczenia 

przeznaczone i wykorzystywane do realizacji zamówienia muszą odpowiadać wymogom pod 

względem fachowym i sanitarnym, określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz 

dostępem dla osób z niepełnosprawnością. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną 

odpowiedzialność za jakość przeprowadzonych badań. 

10) W przypadku zmiany adresu placówki bądź miejsca wykonywania badań Wykonawca ma 

obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 

dni od daty zmiany adresu. 

11) Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru jednostek podstawowych służb medycyny pracy 

w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy. 

12) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę osób zdolnych do wykonywania 

zamówienia, posiadających niezbędne kwalifikacje do jego wykonania. W tym celu Wykonawca 
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musi dysponować co najmniej 1 lekarzem medycyny pracy. W razie nieobecności lekarza 

wykonującego badania musi zostać zapewnione zastępstwo. 

13) Wykonawca zapewni ciągłość w świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, co najmniej 4 

godziny dziennie, w godzinach od 7:00 do 15:00. 

14) Oferent przekaże Zamawiającemu informacje o dniach przyjęć lekarzy medycyny pracy oraz 

o miejscu/ach wykonywania badań lekarskich. 

15) Badania lekarskie muszą być wykonane zgodnie z Ustawą z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy 

( Dz.U. 1998 r. poz.94, z późn. Zm.) oraz Rozporządzeniem. 

16) O zakresie badań lekarskich decyduje lekarz uprawniony, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami.  

17) Należności za świadczone usługi będą regulowane przelewem do 30 dni od dnia wystawienia 

faktury/rachunku (nie wcześniej niż 7 dni po otrzymaniu środków od instytucji finansującej 

projekt) w układzie miesięcznym za poprzedni miesiąc. Wykonawca wystawi faktury oddzielnie w 

zależności od rodzaju usług oraz dla każdej grupy kierowanych osób, w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. 

18) Do każdej faktury Wykonawca dołączy wykaz przebadanych osób uprawnionych, zawierający 

w szczególności: imię, nazwisko i numer PESEL. 

19) Zamawiający pokryje koszty badań zgodnie z cenami, określonymi w formularzu ofertowym. 

Kwota wskazana w w/wym. formularzu będzie stanowić maksymalną wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia. Rozliczenie odbywać się 

będzie na podstawie faktycznej liczby skierowanych osób oraz ceny za ich przebadanie, zgodnie 

z formularzem cenowym Wykonawcy. 

 

 

IV. WYMAGANIA KONIECZNE ZWIĄZANE  Z KWALIFIKACJAMI I DOŚWIADCZENIEM  

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria: 

a. Posiadają wpis do rejestru jednostek podstawowych służb medycyny pracy w Wojewódzkim 

Ośrodku Medycyny Pracy 

b. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności jeśli przepisy 

prawa nakładają taki obowiązek. 

c. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 
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d. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi 

e. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie 

zamówienia. 

f. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
 

Weryfikacja powyższych warunków będzie się odbywać na podstawie – załącznika nr 2 oraz 

załącznika nr 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji powyższych warunków po 

wybraniu oferty. Weryfikacja powyższych warunków będzie się odbywać na podstawie dokumentów 

przedstawionych przez Oferenta potwierdzających powyższe warunki. W wypadku nie wykazania 

spełniania powyższego warunku na wezwanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – 

Zamawiający odstąpi o zawarcia umowy z Wykonawcą.  

 

V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Województwo: łódzkie, miasto/powiat: wszystkie 

Planowane miejsce realizacji zadania: Wieluń 

 

VI. W ZAPYTANIU CENOWYM NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU:  

Wykonawcy, którzy nie spełniają określonych powyżej warunków udziału w postępowaniu, tj. nie 

posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne 

wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia. W wypadku nie wykazania 

spełniania powyższego warunku na wezwanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – 

Zamawiający odstąpi o zawarcia umowy z Wykonawcą.  

 

 

VII. DODATKOWE WARUNKI I WYMAGANIA : 

- Oferent musi mieć potencjał do wykonania usługi w terminie od 29.06.2018 do 31.08.2018roku. 

- Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub 

kapitałowo (z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.5 

pkt 8 lit. g lub h Wytycznych*) 

 
* Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 

VIII. ZABEZPIECZENIE PRAWDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY: 

Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania usługi podpisana zostanie 

umowa, określająca prawa i obowiązki Wykonawcy oraz kary finansowe za nienależyte wykonanie 

usługi. 

 

Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w 

dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in 

blanco , który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na sumę 

odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami 
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związanymi z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi 

klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe.  

 

Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek 

Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

potwierdzonego otrzymaniem odpowiednich dokumentów- zaświadczenia/orzeczenia opinii. 

 

IX. WARUNKI ZMIANY UMOWY  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeżeli zmianie ulegną stosowne Wytyczne 

mające zastosowanie do Projektu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu: 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, 

b) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od 

Zamawiającego, 

c) zmiany harmonogramu realizacji Projektu wpływającej na harmonogram wykonania usługi 

objętej niniejszym zamówieniem, 

d) zmiany harmonogramu realizacji Projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania 

Projektu (zmiany harmonogramu płatności). 

X. TERMIN REALIZACJI 

Termin przeprowadzenia usługi przeprowadzenia badan lekarskich   - od 29.06.2018r do 

31.08.2018r.  

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

1) Oferta powinna zawierać: 

 ofertę cenową za realizację usług dla wskazanej liczby uczestników (zał. Nr 1): 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. Nr 2) 

 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 3) 

 scan lub kopię wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do przedstawienia dokumentów 

potwierdzających spełnianie wymagań koniecznych i kryteriów oceny (np. kopii faktur, 

rekomendacji/potwierdzeń z instytucji) w ciągu 7 dni od wezwania. 

 
 
3) Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta musi być 
wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. 

4) Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.  
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5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia postępowania na każdym etapie 
bez podawania przyczyny.  
 
 6) Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Oferentów, których oferty będą zawierały 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
7) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną 
do reprezentowania konsorcjum. 

 

XII. KRYTERIUM OCENY OFERTY 

Cena brutto – 100 % 

 

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

Oferty należy złożyć - osobiście,  przesłać pocztą na adres zamawiającego lub e-mailem na adres 
ocwp@ocwp.org.pl / ewelina_pawlowska@ocwp.org.pl w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 
25.06.2018 r. do godz. 1600   
 
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….  

(Zamawiający lub osoba działająca  

w imieniu Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ocwp@ocwp.org.pl
mailto:ewelina_pawlowska@ocwp.org.pl
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Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty 
Znak sprawy: RR/BL/01/18/W 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

_________________________________ 
Imię i nazwisko / nazwa firmy  
_________________________________ 
Adres  
_________________________________ 
Telefon 
_________________________________ 
E-mail 
 

Stowarzyszenie 
Ostrowskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości  
ul. Szkolna 24 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

Przedmiotem zamówienia jest usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników 

szkoleń/kursów oraz staży w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowanego przez Zamawiającego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr 

POWR.01.02.01-10-0020/17 oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z 

ww. zapytaniem ofertowym, dla grupy obejmującej 12 uczestników za kwotę w wysokości: 

 

 

Nazwa zadania 
Cena za 1 

osobę 
Ilość osób 

Wartość (cena 

za 1 osobę * 

ilość) 

Cześć 1-  przeprowadzenia standardowych  badań 

lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich przed 

rozpoczęciem szkoleń/kursów dla grupy 

uczestników   

 12  

Część 2- przeprowadzenia standardowych badań  12  



 

 
 

 

str. 9 
                                                                                                                                

lekarskich przez rozpoczęciem staży zawodowych 

oraz wydania orzeczeń lekarskich  

RAZEM ------------ 24  

 

1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu,  
w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;   

b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 
przyjmuję warunki w nim zawarte. 

c) Nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 

d) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 
ofertowym. 

e) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w 
tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z 
zawarciem umowy zlecenie).  

f) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

g) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 
zrealizowania. 

h) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem. 

2. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych 
programowych, wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

3. Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. 

4. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte 
w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………              ……………………………………….                   
    (miejscowość, data)                     Podpis osoby upoważnionej  

          działającej w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Znak sprawy: RR/BL/01/18/W 

 

 

…………….........……………………………………. 
                               miejscowość, data 

 
………………………………………………………… 
        Dane wykonawcy (pieczęć Oferenta) 

 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługę przeprowadzenia badań lekarskich dla uczestników 
szkoleń/kursów oraz staży w ramach projektu: „Od Bierności do aktywności” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014-2020 w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizowanego przez Zamawiającego  na podstawie umowy o dofinansowanie nr 
POWR.01.02.01-10-0020/17 oświadczam, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

 pełnomocnika, 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Ponadto oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z innych przyczyn Zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 
 
 

............................................        .......................................... 
      miejscowość, data                                                                         podpis i pieczęć oferenta 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

str. 11 
                                                                                                                                

Załącznik nr 3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Znak sprawy: RR/BL/01/18/W 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 
 
 

W imieniu …………………………………………………………….………..oświadczam co następuje: 
(Nazwa Wykonawcy) 

 
 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczącym usługi 
przeprowadzenia standardowych badań lekarskich dla uczestników szkoleń/kursów i staży (znak 
sprawy RR/BL/01/18/W) 

2. Oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy zapytania ofertowego o nr RR/BL/01/18/W i 
zapewniam: 

a) należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,  
b) gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia 

siły wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
c) gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,  

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego 
żadnych zastrzeżeń. 

 
 
 

………………………..…………………                     ……………………………….…………………………  
miejscowość, data                                                             Czytelny podpis Wykonawcy  

      
 
 

 


