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oGŁosZENIE o ZAPYTANIU oFERTowYM
na Świadczenie usług medycznych dla strazaków ochotniczych straŻy pozarnych

1. Naava i siedziba organizatora zapytania:

Utząd Gminy Mińsk Mazowiecki

ul. Chęłmońskiego 14, 05_300 Mińsk Mazowiecki

tęl.25 7 562500

gmina@minskmazowiecki. pl

www.minskmazowiecki.pl

2. określenie przedmiotu zapytania

Świadczenie usług medycznych w zakresie:

1. badań lekarskich strazaków ratowrrików oclrotniczyclr strazy pożarnych oraz karrdyclatow

na straŻakow ratowników ochotniczych sttaŻy pozarnych, o ktorych mowa w art. l0 ust'

3-5 ustawy z dnia 17 grudnia 202l r. o ochotniczych straŻach pozarnych (Dz. U. z 202l

r., poz.2490 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministta Zdtowta z dnia 11 kwietnia 2022 r. w

sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskiclr straŻaka ratownika ochotnicze'i

straŻy poŻarnej orazbadan lekarskich kandydata na straŻaka ratownika ochotnicze'i strazy

pozarnej (Dz. U. 22022 r., poz. 828 ze zm,)

Ż. badań lekarskich oraz badań psychologicznych przeprowadzanych w celu ustalenia

istnienia lub braku przeciwwskazafi zdrowotnych oraz psychologicznych do kięrowania

pojazdami uprzywilejowanymi, o ktorych mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oruz att, 82 ust. I

pkt 6 ustawy z dnta 5 stycznia 201 1 roku o kierującyclr pojazdanii (Dz. U. z 20Ż 1 r' ptlz.

l2l2 ze zm.).

Ilości poszczególnych badań określa wzór oferty stanowiący załączntk nr 1 do zapytania.

3. okres realizacji zamówienia

Badania z\ecane będą sukcesywnie od dnia 9 stycznia Ż023 r, do dnia 31 gruclnia 2023 r

w zaleŻności od biezących potrzeb jednostek oSP.



4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty

ofertę na świadczenie usług medycznych dla strazaków ochotniczych strazy pozamych

naleŻy składaó do dnia 28 grudnia 2022 roku do godziny 10.00 na adres:

na adres e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

luba na adres:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

ul. Chełmońskiego 14, 05_300 Mińsk Mazowiecki

5. Inne informacje:

1) W ciągu 2 dni od ostatecznego terminu składania ofert, oferenci zostaną

p o i nformowani o wybo r ze najkorzystni ej szej oferty.

Ż) Z oferentem, ktory złoŻy najkorzystniejsząofertę zostanie podpisana umowa na okres

rcalizacji zamówienia.

3) Warunkiem realizacji zamówienia jest przeplowadzenie wszystkich badań strazaków

ratowników ochotniczych straży pozarnych (takŻe nie wymienionych w fotmularzu

oferty cenowej, gdy lekarz zleci dodatkowe badania) w gabinetach na terenie Miasta

Mińsk Mazowiecki, w terminie nię dłuŻszym niŻ 30 dni od dnia dostarczenia

Wykonawcy skierowania na badania.

4) W miarę mozliwości naleŻy przeprowadzić wszystkie badania zlecone danemu

strazakowi ratownikowi w trakcie jednego dnia (nie jest to warunek obligatoryjny).

5) Badania zIecanę będą w zaleŻności od biezących potrzeb jednostek oSP, dlatego ilośÓ

osób przeznaczonych do badań moze się różnió od ilości podanej w załączniku nr 1 do

zapytanta.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania

najkorzystniejszej oferty' w przypadku, gdy Żadna ze złoŻonych ofert nie będzie

o dpowi adaó wymaganio m Zamavtiaj ące go.

7) I(yterium oceny ofert: Cena - 100 %,

8) osoba do kontaktów z oferentami:

Paweł Tafil, tel 25 7562500

gmina@minskmazowiecki. pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA
O P RZETII/RZANIU DANYC H OSOB OTTYCH

W związku z rcalizacją wymogów Rozporządzenia Paflamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 zdnia 27 kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku
z ptzetwaruanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takicli danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne rozporządzęnie o ochronie danych) informuję o
zasadachptzetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązujących od 25 maja 2018r. :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowięcki
z siedzibą w Utzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14,
tel. (25) 756 25 00.

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woznica,
e-mail: iod@minskmazowiecki.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwatzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo,
tj. ptzetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciąŻącego
na Administtatorzę.

4) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadan wynikających
z ustawy z dnia 17 grudnia 202I r. o ochotniczych straŻach pożarrrych (Dz. U. zŻ02l r.,
po2.2490 ze zm.).

5) Posiada Pani/Pan prawo do:
oŻądanta od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo
do uzyskania kopii tych danych, oraz prawo do sprostowania tych danych,

o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia ptzetwarzania
danych osobowych,

oprzenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, ktorej

dane dotycząlub na podstawie zgody wyraŻonej ptZęZ tą osobę'
o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

ocofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeŻe|i
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych W jednym lub w większej liczbię określonych celów, bez wpływu
na zgodnoŚó z prawem przetwarzaniao ktorego dokonano na podstawte zgody przed jej
cofnięciem.
rwniesienia skargi do olganu nadzorczego W przypadku powzięcia inforrnacji
o niezgodnym Z prawem przetwatzaniu danych osobowych przęz Administratora.

6) W sytuacji' gdy ptzetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji
gdy przesłankę przetwaruania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawafta
między stronami umowa.

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 20II t. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeszowych wykazow akt oruz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z2011 r', Nr 14 poz,67 ze ztn) oruz ustawie
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z clnia I4 lipca 2OO3 roku o narodowym zasobie archiwalnyrn i archiwach
(Dz. L]. z Ż0l8 t. poz. 2I7 z póŻn zm').
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