
 

 
Projekt pn.  „Razem na rynek pracy – edycja III” 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

Przemyśl, dnia 18 lipca 2022 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla uczestników i pracowników 

warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy na potrzeby realizacji projektu 

pn.  „Razem na rynek pracy – edycja III” 

 

 

I. Zamawiający:  
 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej,  ul. Kapitulna 1, 37 – 700 Przemyśl  
NIP: 795-207-33-17  
REGON: 040038655  
Telefon: 16 676 90 60  
Fax: 16 676 90 61  
Strona internetowa Zamawiającego  https://caritas.przemyska.pl/ 
  

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi 
na zapytania Wykonawców:    

Urszula Fałda 
kierownik projektu 
e-mail: u.falda@caritas.pl  
tel.: 794 036 782 

 
II. Postanowienia ogólne:   

 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, zaprasza do złożenia oferty  

w prowadzonym rozeznaniu rynku na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla 

pracowników i uczestników warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy w ramach projektu 

pn. „Razem na rynek pracy – edycja III”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja 

społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym - projekty konkursowe, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.08.01.00-18-

0019/21. 

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zasady rozeznania rynku. 

  

1. Sposób upublicznienia:  
 
Strona zamawiającego: https://caritas.przemyska.pl/ 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego rozeznania oraz 
unieważnienia postępowania. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Rodzaj zamówienia: usługi 

https://caritas.przemyska.pl/
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2. Nazwa zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla 
pracowników i uczestników warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy w ramach 
projektu pn. „Razem na rynek pracy – edycja III” 

3. Wspólny słownik zamówień:  
CPV 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie 
 

4. Przedmiot zamówienia: 
   

Świadczenie usług medycznych z zakresu  Medycyny Pracy zgodnie z:   

– Kodeksem Pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.);  

– ustawą o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 125 poz. 1317 z późn. zm.);  

– rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania 

badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 

w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.); 

– ustawą o zatrudnieniu socjalnym. 

 
5. Zamówienie obejmuje: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla 

pracowników i uczestników warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy. 
 

6. Do usług medycznych wchodzących w zakres Medycyny Pracy należy:  
 

a) wykonywanie badań lekarskich wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz 

profilaktycznych określonych w Kodeksie Pracy, uzależnionych od czynnika narażenia 

występującego na stanowisku pracy, tj.:  

– dla pracowników administracyjno-biurowych pracujących przy komputerze poniżej 

4 godzin dziennie,  

– dla pracowników administracyjno-biurowych pracujących przy komputerze powyżej 

4 godzin dziennie,  

– dla uczestników warsztatów: gastronomiczny, utrzymania zieleni, remontowo-

budowlany  

b) wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych w zakresie niezbędnym 

do wydania orzeczeń lekarskich;  

c) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie pracy i przepisach 

wydanych na jego podstawie;  

d) przegląd stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy.  
 

7. Wymogi ogólne dotyczące  świadczenia usług medycyny pracy przez Wykonawcę: 
 

a) Z usług medycyny pracy korzystać będą pracownicy Centrum Integracji Społecznej lub 

kandydaci do pracy w Centrum Integracji Społecznej i uczestnicy warsztatów na 

podstawie skierowania na badania wydanego przez Kierownika Centrum Integracji 

Społecznej.  

b) Odpłatność za usługi medycyny pracy będzie dokonywana miesięcznie, wyłącznie na 

podstawie faktycznie wykonanych badań i konsultacji lekarskich, w terminie 21 dni od 

dnia  prawidłowo wystawionego rachunku / faktury.   

c) Okres rozliczeniowy równy jest jednemu miesiącowi kalendarzowemu.  

d) Placówka świadcząca usługi medycyny pracy powinna znajdować się na terenie 

powiatu, w którym siedzibę ma Centrum Integracji Społecznej lub na terenie sąsiedniego 

powiatu w odległości nie większej niż 15 km – prosimy o wskazanie adresu, godzin 

pracy oraz numerów telefonów placówki świadczącej usługi medycyny pracy.  

e) Realizacja  usług medycznych powinna być dokonana samodzielnie przez Wykonawcę 

lub może być częściowo wykonana przez  osoby trzecie/partnera medycznego.  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/ogolne-uslugi-lekarskie-8992
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f) Wykonawca powinien w miarę możliwości zapewnić możliwość wykonania wszystkich 

badań i konsultacji lekarskich niezbędnych do wydania orzeczenia lekarskiego w jednej 

placówce.  

g) Umowa zawarta będzie z Caritas Archidiecezji Przemyskiej/Centrum Integracji 

Społecznej na czas określony do 31 grudnia 2023 r.  

h) Możliwość rezerwacji terminów usług elektronicznie, telefonicznie lub osobiście.  

i) Realizacja badań wstępnych nastąpi w okresie od 27.07.2022 r. Kolejne terminy badań 

będą ustalane z wyłonionym wykonawcą. 

j) Czas oczekiwania na wykonanie badań i konsultacji lekarskich z zakresu medycyny 

pracy wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego, nie powinien być dłuższy niż 5 dni 

roboczych licząc od dnia następującego po dniu zgłoszenia się pracownika drogą 

elektroniczną w placówce medycznej.   

k) W przypadku badań kontrolnych wykonywanych w związku z nieobecnością pracownika 

w pracy spowodowaną chorobą trwającą dłużej niż 30 dni, badania z zakresu medycyny 

pracy wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego, powinny być wykonane w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zakończenia zwolnienia lekarskiego pracownika.  

l) Szacunkowa ilość osób podlegająca badaniom z zakresu medycyny pracy wynosi: 30 

uczestników, 8 pracowników. 

m) Powyższe dane są danymi szacunkowymi i nie stanowią zobowiązania na świadczenie 

usług medycznych z zakresu medycyny pracy.  

n) Zamawiający zastrzega zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób objętych badaniami. 

 

8. Kryteria oceny ofert  
 
a) Oceniane będą jedynie oferty spełniające wymogi określone w przedmiotowym 

zaproszeniu do składania ofert.  

b) Poniższy wykaz badań i konsultacji niezbędnych do wydania orzeczenia lekarskiego 

służy do porównania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Decyzja 

o wykonaniu konkretnych badań należy każdorazowo do lekarza medycyny pracy.  

 

Lp.  Rodzaj badania  

Cena jednostkowa 

brutto  

(w zł)  

1.  
Konsultacja lekarza medycyny pracy z 

wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy  

  

2.  Badanie okulistyczne    

3.  Badanie neurologiczne    

4.  Badanie EKG    

5.  Cholesterol całkowity    

6.  Glukoza     

7.  Badania wysokościowe  

  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę (suma pozycji 1-7)                              

w ramach zamówienia. 

 

Uwaga! Do oferty należy dołączyć cennik pozostałych badań nieujętych w powyższej tabeli oraz 

koszt przeglądu stanowisk pracy. 

 

9. Oferta powinna być przekazana:  
a) pocztą elektroniczną w formie scanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy 

na adres: u.falda@caritas.pl lub  
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b) faxem na numer: (16) 676-90-61 lub 

c) osobiście lub listem poleconym na adres biura projektu, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl. 
Wpływ oferty powinien nastąpić w terminie na składanie ofert. 

 

10. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 25.07.2022 r. do godziny 15:00:00. 
Wpływ oferty do Zamawiającego musi nastąpić przed powyższą datą i godziną.  

 
Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne w biurze projektu w Przemyślu 
(ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl) lub pod numerem telefonu: 794 036 782. Osobą 
odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Urszula Fałda; e-mail: u.falda@caritas.pl   

 

11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                           
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”: 
a) Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
zwane dalej „RODO”, odnoszący się do informacji podawanych w przypadku zbierania 
danych od osoby, której dane dotyczą, w szczególności: 

– Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

– Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność  

gospodarczą, 

– pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

– członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

– osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, 

– osoby fizycznej, której dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu 

lub do zawarcia i realizacji umowy. 

b) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że: 

– administratorem Pana/i danych osobowych jest: 

– Zamawiający, tj. Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

(dane kontaktowe: Telefon: 16 676 90 60, Fax: 16 676 90 61, Adres e-mail: 

przemysl@caritas.pl, adres strony internetowej: https://caritas.przemyska.pl/). 

– kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych u Zamawiającego można 

uzyskać pod adresem e – mail: m.litwin@caritas.pl, tel. 16 676 90 60; 

– Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                  

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego; 

– odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o odrębne przepisy; 

– Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji 

postępowania, wynikający z odrębnych przepisów; 

– obowiązek podania przez Pana/ią danych osobowych bezpośrednio Pana/i 

dotyczących jest wymogiem wynikającym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności 

– w odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

c) Posiada Pan/i: 
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– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/i 
dotyczących; 

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/i danych osobowych; 

– podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa                     
w art. 18 ust. 2 RODO 2; 

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

d) Nie przysługuje Panu/i: 

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

e) Równocześnie Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia 
zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego w przedmiotowym 
postępowaniu. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne 
oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich, których dane zostały 
przekazane, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia odpowiedniego 
oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym. 

  

 

Załączniki: 

 
1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – wzór.  
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór.  
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy                   

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.                
z 2022 r. poz. 835) – wzór. 

 

    

 

  Dyrektor   
 Caritas Archidiecezji Przemyskiej  

   Ks. Artur Janiec   
 

 

  


