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 Kielce, dn. 21-02-2022 r. 

 

 

Rozeznanie rynku nr 4/2022/CKU 
 

Na przeprowadzenie badań lekarskich dla 50 uczestników/uczestniczek kursu spawania blach i rur 

spoinami pachwinowymi, mających na celu określenie braku przeciwwskazań lub ewentualnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w  kursach spawalniczych realizowanych w ramach projektu pn. 

„Przepis na zawodowy rozwój”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 

RPSW.10.02.01-26-0047/21, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta Hrouda – Nosek 

ul. Księdza Hugona Kołłątaja 7, 25-715  Kielce 

NIP: 6571478577, REGON: 260607746 

reprezentowane przez Edytę Hroudę-Nosek  

Strona www: cku-budowlanka.pl 

tel.: 601-152-488 

 

1. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie badań lekarskich dla 50 uczestników/uczestniczek kursu spawania 

blach i rur spoinami pachwinowymi, mających na celu określenie braku przeciwwskazań lub ewentualnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w  niniejszym kursie. 

 

2. Termin realizacji zamówienia:  

kursy spawania dla 50 uczestników/uczestniczek realizowane będą w okresie od marca 2022 r. do października 

2022 r. Kursy realizowane będą w pięciu 10-osobowych grupach.  

Dokładne terminy badań uzgodnione zostaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na min. 5 dni 

kalendarzowych przed realizacją kursu dla danej grupy uczestników/-czek. 

Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do badań pełnej liczby 50 osób. Zamawiający zastrzega iż liczba 

osób odbywających kurs w poszczególnych miesiącach może być różna oraz że terminy kursów dla 

poszczególnych grup mogą ulec zmianie. 

 

3. Specyfika grupy: Uczestnicy/uczestniczki projektu to osoby w wieku powyżej 29 lat, zamieszkałe na terenie 

województwa świętokrzyskiego, w tym osoby z niepełnosprawnościami. 

 

4. Zamawiający zapewnia pomoc w realizacji badania, gwarantując salę na terenie miasta Kielce w której może 

zostać przeprowadzone badanie.  

Zamawiający zastrzega jednak, że badanie może zostać przeprowadzone w miejscu wskazanym przez 

Wykonawcę. 

 
5. Cena usługi winna zawierać: 

a. koszt przeprowadzenia badania; 

b. wydanie opinii dla każdego/-ej z 50 uczestników/uczestniczek stanowiącej o  braku przeciwwskazań lub 

ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w  kursie spawania blach i rur spoinami 

pachwinowymi metodą TIG i MAG 
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6. Warunki udziału w postępowaniu: osobą przeprowadzającą badania musi być osoba posiadająca 
wykształcenie wyższe medyczne, lekarskie (na potwierdzenie należy złożyć kopię dyplomu 
potwierdzającego uzyskane kwalifikacje w zawodzie lekarza – dyplom uczelni wyższej). 
W przypadku firm/osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą należy przedłożyć wyciąg 
z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG, KRS itp.). 

 
7. Kryteria wyboru oferty:  

100 % cena wyliczana według wzoru: 

P1 – 100 pkt.: 

 

             Cmin  
P1=   ------------------  x 100 

Co 
 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena brutto 

Co - cena badanej oferty 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy 

podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi. 

 

8. Sposób przygotowania oferty – prosimy o przesłanie oferty wg załącznika nr 1 Wzór oferty. Do oferty 
dołączyć należy dokument wykazany w pkt. 6 niniejszego rozeznania rynku. 

 

9. Miejsce i termin złożenia ofert. 
Oferty można składać w następujący sposób: 

a. drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: 
przepisnarozwojzawodowy@gmail.com  lub  

b. drogą pocztową/osobiście na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA” mgr Edyta 
Hrouda-Nosek, ul.Kołłątaja 7, 25-715 Kielce.    

 

Oferty należy składać do: 04 marca 2022 r., godz. 09.00 

 

10. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie. 
Imię i nazwisko: Edyta Hrouda-Nosek   

Tel. 601-152-488; 796-022-288  
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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku nr 4/2022/CKU 

 

 

…………………………… 

Dane/pieczątka Wykonawcy                                                                               .............................. 

          data 

                                                          OFERTA 

Do  

Centrum Kształcenia Ustawicznego „BUDOWLANKA”  

ul. Kołłątaja 7 

25-715 Kielce 

Tel 601-152-488 

E-mail: cku-budowlanka@wp.pl 

 

Odpowiadając na Rozeznanie rynku nr 4/2022/CKU dotyczące przeprowadzenia badań lekarskich dla 50 

uczestników/uczestniczek kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi, mających na celu 

określenie braku przeciwwskazań lub ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w  kursach 

spawalniczych realizowanych w ramach projektu pn. „Przepis na zawodowy rozwój”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania RPSW.10.02.01-26-0047/21, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego składam/-y ofertę  następującej treści: 

 

Cena brutto/osobę 

objętą badaniem 

Obowiązujący podatek 

VAT* (o ile dotyczy) 

Cena netto/osobę objętą 

badaniem 

Całkowita wartość 

zamówienia (tj. cena brutto x 

50 osób) 

 

 

   

 

Całkowita cena brutto zamówienia: ………………………………………………………….. 

 

Przyjmuję/-emy do realizacji warunki postawione przez zamawiającego w Rozeznaniu rynku nr 4/2022/CKU.  

 

                                                             
…………………………………................................................ 

  (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 


