
 

 

  

  

 
Legnica, dnia 16 grudnia 2020 r. 

MT.2370.14.2020 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą przy ul. Witelona 2, 59-220 Legnica 

kieruje do Państwa zapytanie cenowe w sprawie usługi o wartości poniżej 30 000 euro (zgodnie z art. 4 

pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

 

1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi profilaktycznych badań lekarskich dla Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich 

oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej badania profilaktyczne 

przeprowadza lekarz medycyny pracy na podstawie: 

1. badania lekarskiego, 

2. badań laboratoryjnych, 

3. badań konsultacyjnych 

- które są elementem badania profilaktycznego. 

Badania profilaktyczne przeprowadza się: 

1. dla strażaków pełniących służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby (100 strażaków) - raz                    

w roku, w zakresie określonym w załączniku nr 1 do pisma, zróżnicowanym dla strażaków do                 

40 roku życia i powyżej 40 roku życia; 

2. dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby (10 strażaków): 

a. co 3 lata - dla strażaków do 50 roku życia, 

b. co 2 lata - dla strażaków powyżej 50 roku życia - w zakresie określonym w załączniku nr 2. 

Niezależnie od terminów, o których mowa powyżej, badania profilaktyczne przeprowadza się                                

w przypadku: 

1. przewidywanej zmiany stanowiska służbowego lub zakresu wykonywanych obowiązków 

służbowych; 

2. czasowej niezdolności do służby z powodu choroby trwającej dłużej niż 60 dni, w celu ustalenia 

zdolności do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na dotychczasowym 

stanowisku służbowym. 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 
Załącznik nr 1 – badania strażaków w systemie zmianowym 

l.p. Wiek 

strażaka 

Termin badań 

profilaktycznych 

Rodzaj badań 

profilaktycznych 

Zakres badań profilaktycznych 

1 
Do 40 

roku życia 
co rok 

lekarskie 

badanie przez lekarza medycyny pracy 

oraz wydanie orzeczenia  

okulista (co 2 lata) 

laryngolog (co 2 lata) 

neurolog (co 2 lata) 

laboratoryjne 

morfologia z rozmazem + płytki, 

poziom glukozy, 

kreatynina, 

cholesterol, 

ALAT, 

trójglicerydy, 

bilirubina, 

badanie ogólne moczu 
 

konsultacyjne 

rtg. klatki piersiowej - duży obrazek (co 2 

lata), 

ekg spoczynkowe (co 2 lata), 

spirometria (co 2 lata) 

2 

Powyżej 

40 roku 

życia 

co rok 

lekarskie 

badanie przez lekarza medycyny pracy 

oraz wydanie orzeczenia  

okulista (co 2 lata) 

laryngolog (co 2 lata) 

neurolog (co 2 lata) 

laboratoryjne 

morfologia z rozmazem + płytki, 

poziom glukozy, 

kreatynina, 

cholesterol, 

ALAT, 

trójglicerydy, 

bilirubina, 

badanie ogólne moczu 

konsultacyjne 

rtg. klatki piersiowej - duży obrazek (co 2 

lata), 

ekg spoczynkowe, 

ekg wysiłkowe (co 2 lata) 

spirometria (co 2 lata) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 
Załącznik nr 2 -  badania strażaków w systemie codziennym 

l.p. Wiek 

strażaka 

Termin badań 

profilaktycznych 

Rodzaj badań 

profilaktycznych 
Zakres badań profilaktycznych 

1 
Do 40 

roku życia 
co 3 lata 

lekarskie 
badanie przez lekarza medycyny 

pracy i wydanie orzeczenia 

laboratoryjne 

morfologia + płytki, 

poziom glukozy, 

badanie ogólne moczu 

konsultacyjne  rtg. klatki piersiowej - duży obrazek 

2 

Od 40 do 

50 roku 

życia 

co 3 lata 

lekarskie 
badanie przez lekarza medycyny 

pracy i wydanie orzeczenia 

laboratoryjne 

morfologia + płytki, 

poziom glukozy, 

cholesterol, 

trójglicerydy, 

badanie ogólne moczu 

konsultacyjne 
rtg. klatki piersiowej - duży obrazek, 

ekg spoczynkowe 

3 

Powyżej 

50 roku 

życia 

co 2 lata 

lekarskie 
badanie przez lekarza medycyny 

pracy i wydanie orzeczenia 

laboratoryjne 

morfologia + płytki, 

poziom glukozy, 

cholesterol, 

trójglicerydy, 

badanie ogólne moczu 

konsultacyjne 
rtg. klatki piersiowej - duży obrazek, 

ekg spoczynkowe 

 

Świadczenie będzie również obejmowało: 

1.  podstawowe i specjalistyczne badania profilaktyczne na rzecz pracowników cywilnych (5 osób) 

oraz kandydatów na pracowników (badania wstępne, okresowe i kontrolne) oraz osób 

odbywających staż dla bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (wstępne i 

okresowe), 

2. badania i wydanie orzeczeń lekarskich i psychologicznych dotyczących kierowców pojazdów 

uprzywilejowanych i służbowych. 

 

 

 

 



 

 

  

  

 
3. Termin realizacji zamówienia  

1. 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r. 

 

4. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający będzie kierował się kryterium – najniższa cena 100%. 

 

5. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału                             
w postępowaniu: 
a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;  
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

6. Informacje dodatkowe 

1) Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udzielają: 

mł. kpt. Anna Moskwa - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00,                                   

tel. 76 752-21-12 wew. 131, pytania można kierować również pisemnie na                                                             

e-mail: anna.moskwa@strazlegnica.pl 

Ofertę cenową należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego oraz należy złożyć w 

sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Witelona 2, 59-220 Legnica,                                    

e mail na adres sekretariat@strazlegnica.pl 

W przypadku gdy Dostawca złoży ofertę korzystając z usług poczty elektronicznej za termin złożenia 

oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty na skrzynkę pocztowa podaną 

powyżej. 

4) Termin składania ofert: 

Do dnia 29.12.2020 r.  godz. 14:00. 

5) Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 

6) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę cenową przed upływem terminu składania 

ofert. 

7) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez 

podania przyczyn. 

 

 

                      

      podpisał  

                                                 

                                                 Zastępca Komendanta Miejskiego  

                                                          Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy  

                                                            /-/ mł. bryg. mgr inż. Marcin Swenderski 
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