ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
Częstochowa, 19 maja 2019

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie, na podstawie art. 150 ust. 2 pkt.
4 ppkt. fb Ustawy Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 996 ze zm.) oraz art. 79 ust. 2
Ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 622), ogłasza:

KONKURS OFERT
na wykonanie badań lekarskich dla uczniów ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami w zakresie kategorii „T” .
Przewidywana liczba uczniów objętych badaniem – ok. 60.
Termin badania: 29.07.2019 – 03.08.2019r.
Miejsce badania: Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie ul. Worcella 1.
Do udziału w konkursie zapraszamy jednostki uprawnione do przeprowadzania badań
lekarskich. Oferty powinny spełniać warunki przeprowadzania badań lekarskich określone w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku ( Dz. U. z 2017, poz. 250 ze zm.).
Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2019r.
Kryterium wyboru będzie najniższa cena.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – badania prawo jazdy kat. T” należy
składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00.
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 17.06.2019 r. o godz. 9:30.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń szkoły w dniu
18.06.2019 r. oraz na stronie internetowej szkoły.
Termin związania ofertą: do 20 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez
podania przyczyny.
W sprawach dotyczących konkursu prosimy o kontakt z sekretariatem ZSG pod nr tel.
34 361 17 15.
Oferta musi zawierać:
1. Dane o ofercie:
a)
nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru
zakładów opieki zdrowotnej,
b)
imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru
i oznaczenia organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób,
o których mowa w art. 75 i art. 82 Ustawy o kierujących pojazdami
(DZ.U. z 2019 r. poz. 341)
2. Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych
świadczeń zdrowotnych.
3. Proponowaną kwotę brutto należności za realizację zamówienia (koszty badań
jednego ucznia), ewentualną kalkulację elementów należności, z tym, że koszt jednego
badania nie może być większy niż 200 zł brutto.
4. Proponowany czas trwania umowy.
Zapraszamy podstawowe jednostki służby medycznej do udziału w konkursie ofert.
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