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Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

       ul. Chełmońskiego 14 

       05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

 

OFERTA CENOWA 

na świadczenie usług medycznych dla strażaków ochotniczych straży pożarnych 

do zapytania ofertowego nr RO.2431.5.2022.PT 

 

Lp. Rodzaj badania 
Ilość 

osób/badań 

Cena  

zł brutto  
za 1 badanie 

Wartość 

zł brutto 

I 

badania lekarskie strażaka ochotniczej straży 

pożarnej oraz kandydata na strażaka 

ochotniczej straży pożarnej *) 

   

1 

Badanie lekarskie ze szczególną oceną: 

1) układu krążenia; 

2) układu oddechowego; 

3) układu nerwowego;  

4) narządu równowagi; 

5) skóry;  

6) słuchu (badanie akumetryczne);  

7) narządu wzroku – w badaniu ocena 

ostrości widzenia, ocena zdolności 

rozpoznawania barw, widzenia 

przestrzennego, ocena pola widzenia  

(w zależności od wskazań badanie za 

pomocą perymetru). 

60   

2 

Badanie dodatkowe    

elektrokardiografia 60   

zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej 60   

spirometria 60   

morfologia krwi z rozmazem 60   

oznaczenie stężenia glukozy i kreatyniny we 

krwi 
60   

badanie ogólne moczu 60   

aminotransferaza asparaginianowa 60   

aminotransferaza alaninowa 60   

gamma-glutamylotranspeptydaza 60   

stężenie bilirubiny 60   

lipidogram 60   



II 

badania strażaka ochotniczej straży pożarnej 

kierującego pojazdami uprzywilejowanymi 

**) 

   

1 

badania lekarskie przeprowadzane w celu 

ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami 

uprzywilejowanymi 

10   

2 

badania psychologiczne przeprowadzane  

w celu ustalenia istnienia lub braku 

przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 

10   

Wartość oferty brutto  

Wartość oferty netto  

 

 

 

 

 

 

              ........................................... 
       (podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) badania określone w art. 10 ust. 3-5  ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych 

strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich 

strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka 

ratownika ochotniczej straży pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 828); 

**) badania określone w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.). 


