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Zakres badań dodatkowych może obejmować, w szczególności: konsultacje/ badania wykonywane 

przez lekarzy: neurologa, okulistę, laryngologa, lekarza medycyny pracy, badania poziomu cukru, 

badania słuchu audiometrem, określenie parametrów szkieł korygujących wzrok, badania 

laboratoryjne: morfologię krwi, OB., badanie poziomu glukozy, cholesterolu, lipidogram, badanie 

ogólne moczu, EKG serca, badanie rtg klatki piersiowej, badania spirometryczne i inne. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie badań dodatkowych w innym miejscu niż adresy wskazane 

przez Wykonawcę, jednak winny być one realizowane w tej samej lokalizacji (miasto). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości wskazanych rodzajów 

badań, w zależności od ilości osób kierowanych na badania (uczestników projektu), przy czym: 

- zwiększenie ilości badań nie stanowi podstawy zwiększenia wynagrodzenia należnego

Wykonawcy - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań w ramach zaoferowanej ceny. 

- w przypadku zmniejszenia ilości badań (uczestników) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

uwzględniające ilość wykonanych badań oraz jednostkową cenę ryczałtową za faktycznie 

wykonane badanie jednostkowe. 

- na oferowaną cenę nie ma wpływu ilość badań zakończonych wydaniem negatywnego orzeczenia.

6. Kryteria:

Wybór Oferty dokonany zostanie na podstawie: dostępności personelu oraz ceny (wartości brutto) 

wykonania zamówienia. 

a) dostępność Wykonawcy będzie stanowiło 40% badanej oferty,

b) cena będzie stanowiła 60% badanej oferty.

Kryterium dostępność (D) - tj. 40% 

Sposób dokonania oceny ofert w kryterium dostępność usługi: 

30 pkt - zapewnienie możliwości przeprowadzenia badań lekarskich oraz badań psychologicznych 

przewidzianych w przedmiocie zamówienia od poniedziałku do piątku w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia tj. w okresie od dnia zawarcia umowy o zamówienie do dnia 31 maja 2019 

r. w godzinach od 7:oo do 15:oo, czyli zapewnienie możliwości przeprowadzania badań lekarskich 

oraz badań psychologicznych w dniach (soboty) 

nieprzewidzianych w standardowym wymogu z opisu przedmiotu zamówienia, 

a dodatkowo: 

35 pkt - zapewnienie możliwości przeprowadzenia badań lekarskich oraz badań psychologicznych 

przewidzianych w przedmiocie zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 

16:00, czyli o 1 godzinę dłużej każdego dnia niż standardowo przewidziano to w opisie przedmiotu 

zamówienia, 
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40 pkt - zapewnienie możliwości przeprowadzenia badań lekarskich oraz badań psychologicznych 

przewidzianych w przedmiocie zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 

17:oo, czyli o dwie godziny dłużej każdego dnia niż standardowo przewidziano to w opisie 

przedmiotu zamówienia, 

Wartość przyznanych punktów zostanie określona na podstawie z poniższego wyliczenia: 

Kryterium D - Dostępność oferta uzyska „D" punktów wg wyliczenia: 

Liczba punktów oferty badanej 

D = ------------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez podmiot 

Kryterium Cena (C) - tj.60% 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy 

zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia. 

Kryterium C - Cena Oferty brutto, Oferta uzyska „C" punktów wg wyliczenia: 

Najniższa cena brutto z oferty niepodlegających odrzuceniu 

C - ----------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60% 

Cena brutto oferty badanej 

Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru: SP=D+C 

SP- suma punktów Oferty w oparciu o ustalone kryteria, 

D - Liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność personelu, 

C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ceny oferty, 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów 

w oparciu o wszystkie kryteria i wyliczenia, o których mowa powyżej. 

W przypadku, gdy dwie lub więcej Ofert uzyska jednakową największą liczbę punktów Zamówienie 

zostanie udzielone Wykonawcy z największą ilością miejscowości badania (kryterium D). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych, w przypadku, gdy 

cena przedstawiona w ofercie wygranej przekracza możliwości budżetowe projektu. 
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