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Warszawa: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Staty-
sĘcznego w Warszawie w latach 2016 _ 2019.

oGŁoszENtE o UDZIELENIU zAMoWlENlA _ usługi

ogłoszenle dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartoŚci szacun-
kowej do 30 000 €.

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY
l. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa,
woj. mazowieckie, tel. 22 464 23 15, faks ZZ 846 78 Og.

l. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄGEGO: Administracja rządowa terenowa.

sEKcJA ll: PRzEDMloT ZAMÓW|ENIA

!l.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Świadczenie usług medycznych z zakresu me-
dycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego W Warszawie w latach 2016 _ 2019'.

ll.2) Rodzaj zamówienia: usługa'

ll.3) określenie przedmiotu zamówienia:

Zakres usługi określony jest w Rozdziale ll ogłoszenia.

ll.4) Wspólny Słownik GPV:

851 21 000-3 usługi zdrowotne świadczone dla firm'

SEKGJA lll: PROCEDURA
lll.l) TRYB UDZTELENIA ZAMOWIENIA: zapytanie ofertowe.

ll!.2) TNFoRMACJE ADMtN|STRACYJN E

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

SEKGJA lV: UDzlELENlE ZAMÓW|ENIA

częśó Nr: 1 dotyczy usługi dla Urzędu StatysĘcznego w Warszawie z siedzibą w Warszawie.

IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 10.05.2016 roku.

lV.2) LIGZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

lV.4} NAZWA l ADRES WYKoNAWGY, KTÓREMU UDzlELoNo ZAMÓWIENIA:

CenterMed Warszawa Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 10 A, 00-630 Warszawa

lV.5) lNFoRMAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTAaH z NAJNlższĄ l NAJWYż_
szĄ cENĄ
cena wybranej ofeĘ:
cena jednostkowaza badanie wstępne: 99,00 zł

Cena jednostkowaza badanle okresowe: 99,00 zł

Gena jednostkowaza badanie kontrolne: 39,00 zł

Cena - ryczałt _ za jednorazory udział lekarza medycyny pracy w pracach Komisji Bezpieczeństwa
i Higleny pracy iwizytacji miejsc pracy: 99,00 zł
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Gena jednostkowa za badanie z zakresu psychotechniki dta pracownika kierującego pojazdem w
ramach obowiązków służbowych: 250,00 zł

Gena jednostkowa za wydanie zaświadczenia dIa pracownika nlepełnosprawnego zgodnle z opi-
sem przedmiotu zamówienia: 99 zł.

część Nr: 2 dotyczy usługi dla Urzędu Statystycznego w Warszawie oddział w Radomiu.
lV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 10.05.2016 roku.

lV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

lV.4) NAZWA l ADRES VVYKoNAWGY, KToREMU UDzlELoNo zAMÓWlENlA:
Konsorcium firm: SpecjalistycznaPrzychodnia Medycyny pracy Sp.z o.o., ul. 1905 Roku 20, 26-600 Ra-
dom - lider konsorcjum i Polmedic Sp. z o.o., ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom.

lv.s) lNFoRMAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTA0H z NAJNtższĄ l NAJWYż_
szĄ cENĄ
Cena wybranej oferty:

cena jednostkowaza badanie wstępne: 153,00 zł

Gena jednostkowaza badanie okresowe: 153,00 zł

Gena jednostkowaza badanie kontrolne: 40,00 zł

cena - ryczałt _ za jednorazowy udział lekarza medycyny pracy w pracach Komisji Bezpieczeństwa
i Higieny pracy i wizytacji miejsc pracy: 150,00 zł

Cena jednostkowa za badanie z zakresu psychotechniki dIa pracownika kierującego pojazdem w
ramach obowiązków służbowych: 100,00 zł

Gena jednostkowa za wydanie zaświadczenia dla pracownika niepełnosprawnego zgodnie z opi_
sem przedmiotu zamówienia:40 zł
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