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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na objęcie profilaktyczną opieka zdrowotną uczniów, którzy w trakcie zajęć 

praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub uciążliwych 

dla zdrowia (wymuszona pozycja ciała, możliwość oparzenia, skaleczenia) oraz na wykonanie 

badań lekarskich uczniów, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie, 

przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym 

w zakresie kategorii „B” i „T. Oferty powinny spełniać warunki określone w  Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy 

tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów 

(Dz. U. z 2019, poz. 1651).   

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy 

,,Prawo zamówień publicznych”. 

 

2. ZLECENIODAWCA 

 

Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Worcella 1 42-202 

Częstochowa 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

 

Objęcie profilaktyczną opieka zdrowotną uczniów, którzy w trakcie zajęć praktycznej nauki 

zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia 

(wymuszona pozycja ciała, możliwość oparzenia, skaleczenia) oraz na wykonanie badań 

lekarskich uczniów, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie, przewiduje 

przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie 

kategorii „B” i „T”. 

Przewidywana liczba uczniów objętych profilaktyczną opieka zdrowotną - ok. 400 w roku 

szkolnym.  

Przewidywana liczba uczniów objętych badaniem: 

-w zakresie kategorii B – ok. 30 uczniów, 

-w zakresie kategorii T - ok. 30 uczniów. 

Umowa może być zawarta na okres 1 roku. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia:  do dnia 30.11.2023 r. 
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5. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Ofertę   należy   złożyć   do dnia 03.03.2023 r. w  sekretariacie   Zespołu Szkół 

Gastronomicznych w godz. 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku lub formie elektronicznej 

na adres zsg@edukacja.czestochowa.pl.  

 

 

6. KRYTERIA OCENY OFERTY 

 

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. 

Oferta powinna określać cenę za całość zamówienia. Cena podana w ofercie winna 

obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 

warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej.  

Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny. 

 

8. OSOBA DO KONTAKTU 

 

Krzysztof Pijet – z-ca dyrektora  

tel. 34 361-17-15 
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