Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
01-824 Warszawa , ul. Przybyszewskiego 80/82,
tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52
NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854
Warszawa, dn. 03 grudnia 2015 r.
Zapytanie ofertowe
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, jako Zamawiający, zaprasza do
składania ofert na usługi medyczne w zakresie medycyny pracy.
I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
ul. Przybyszewskiego 80/82,01-824 Warszawa
II. Opis przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje:
Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielni
cy Bielany m. st. Warszawy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i nieurzędniczych (pracow
nik socjalny, asystent rodziny, terapeuta, opiekun) oraz na stanowiskach robotniczych (kierowca, kon
serwator). W zależności od stanowiska występują: praca przy monitorze ekranowym, kierowanie ze
społem, kierowanie samochodem osobowym, praca na wysokościach, dorywcze podnoszenie ciężarów
do 30 kg, praca w terenie z klientem, kontakt z gruźlicą, opcjonalnie kontakt z krwią, kontakt z żyw
nością. Aktualnie w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy jest zatrudnio
nych 113 osób.
W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
-

-

-

-

realizacji świadczeń medycznych będących przedmiotem zamówienia zgodnie z zasadami
sztuki lekarskiej oraz przez personel posiadający odpowiednie do rodzaju badania kwalifi
kacje zawodowe i uprawnienia,
wykonywania świadczeń medycznych w placówce zlokalizowanej w odległości maksy
malnie 5 km. (według google maps) od siedziby Zamawiającego
wykonywania badań w ciągu 2 dni roboczych od stawienia się u Wykonawcy pracownika
lub kandydata do pracy ze skierowaniem. W przypadku konieczności wykonania badań
dodatkowych, zleconych przez lekarza medycyny pracy, okres ten może wynosić do 5 dni
roboczych,
zapewnienia osobom skierowanym przez Zamawiającego możliwości zarejestrowania się
na badania osobiście lub telefonicznie, zarejestrowanie obejmuje podanie daty i godziny
udzielenia świadczenia,
wydania każdej osobie skierowanej na badania dokumentów stwierdzających istnienie lub
brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,

-

prowadzenia i przechowywania dokumentacji lekarskiej z prowadzonych badań przez cały
okres sprawowania opieki profilaktycznej na rzecz Zamawiającego,

-

udzielania świadczeń medycznych z należytą starannością, z poszanowaniem prawa pa
cjenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wskazaniami aktual
nej wiedzy medycznej oraz zasadami etyki zawodowej.

Wykaz stanowisk i zagrożeń

Lp.

Stanowisko/grupa pra
cownicza

Liczba pracowników
szacunkowo przewidy
wana do badania

1

Kierownik

10

Zakres prac, w których mogą wystąpić
zagrożenia
Praca przy monitorze, kierowanie zespo
łem (stres), kontakt z żywnością
Praca przy monitorze, praca w terenie,

2

Pracownik biurowy

18

kontakt z gruźlicą, opcjonalnie kontakt z
krwią
Kierowanie samochodem osobowym
(wymuszona pozycja, zagrożenia wynika
jące z ruchu na drodze), praca w terenie
Praca na wysokości, sporadycznie doryw
czo podnoszenie ciężarów do 30 kg, drob
ne urazy
Praca w terenie z klientem, kontakt z gruź

3

Kierowca

2

4

Konserwator

2

5

Pracownik socjalny,
asystent rodziny, psy
cholog

40

6

Pracownik Ośrodków
Wsparcia, m. in. tera
peuci, opiekunowie,
instruktorzy terapii
zajęciowej

20

Kontakt z żywnością, kontakt z osobami
starszymi i niepełnosprawnymi

20

Badanie okulistyczne związane z refunda
cją OPS za okulary

10

Kontakt z żywnością

7

8

Wydanie lub aktualiza
cja książeczki Sanepid

licą, opcjonalnie kontakt z krwią, zagroże
nie grypą, zmienne warunki klimatyczne,
praca przy monitorze do 4 godz. dziennie

III. Termin wykonania zamówienia: 04 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
Wykonawca wskaże w ofercie:
koszt brutto, netto oraz stawkę podatku VAT wykonanych badań wskazanych dla danego sta
nowiska,
łączny koszt brutto, netto oraz stawkę podatku VAT usług medycznych w zakresie medycyny
pracy dla szacunkowej liczby 113 osób.
Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Zamawia
jący podczas wyboru będzie kierował się ceną.
V. Osoby do kontaktu: Mariola Szulc, tel. 22 56 89 108
VI. Miejsce i termin składania ofert: oferty prosimy kierować mailem na adres kadry@opsbielanv.waw.pl do dnia 15 grudnia 2015 r.

