
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14
im. Orląt Lwowskich

w Ostrowcu Świętokrzyskim
os. Stawki 35, 27.400 Ostrowiec ŚwięlOl<rzyski

tel. 41 2470606
NIP661.23,03.999,REGON290018311

ZAPROSZENIEDO SKŁADANIA OFERT

Ostrowiec Św. 13,01.2021r,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim, osiedle Stawki 35 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług zdrowotnych
z zakresu medycyny pracy tj. przeprowadzanie badań profilaktycznych wstępnych, okresowych
i kontrolnych zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny
pracy na okres od 01.02.2021r. do 31.01.2022r.
I. Zamawiający:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim, osiedle Stawki 35, tel. 041247-06-06
e-mail: sekretariat@psp14.ostrowiec.info

II. Tryb postępowania:
Regulamin udzielania zamowlen publicznych, których wartość nie przekracza
kwoty 130.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14.

III. Przedmiot zamówienia:
1. Świadczenie usług zdrowotnych wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.

o służbie medycyny pracy w uzgodnionych godzinach pracy Wykonującego dla
pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 im Orląt Lwowskich.

2. Zakres świadczeń będzie obejmował badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy:
wstępne, okresowe i kontrolne zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą w/w dla stanowisk:

• nauczyciel,

• pracownik administracji,

• sprzątaczka, woźna,

• konserwator.

Czas realizacji zamówienia: od 01.02.2021r. do 31.01.2022r,

Oferowana cena moźe być negocjowana w dół.

Wartość zamówienia nie może przekroczyć łącznej kwoty 10 000,00 zł netto.

Oferty zawierające dane oferenta oraz proponowaną cenę na świadczenie usług zdrowotnych
z zakresu medycyny pracy tj. badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne można składać
mailowo (e-mail: sekretariat@psp14.ostrowiec.infol, listownie bądź osobiście od dnia 13.01.2021r.
do dnia 29.01.2021r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły mieszczącej
się pod adresem:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, osiedle Stawki 35

Informacje szczegółowe można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz pod numerem
telefonu 041 247-06-06.

Katarzyna Goworek - Dyrektor Szkoły
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