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RO.243 L5.2020.PT

OGŁOSZENIE o ZAPYTANIU oFERTowYM
człoŃów ochotniczych staŻy poŻarnych

na świadczenie usług medycznych dla

1. Nazrva

i siedziba organizatorazapytaniaz

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel.25 7562500
grnina@minskmazowięcki. pl
www.minskmazowiecki.pl
2. określenie przedmiotu zapytania

Świadczenie usług medycznych w zakresie:

l.

badan lekarskich członków ochotniczych sttuŻy poŻamych biorących bezpośredni udział

w działaniach ratowniczych, o których mowa w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia
I99I r. o ochronie przecivłpoŻarowej (Dz. U. z 2020 r. poz' 961 z późn. zm.) oruz
rozporządzenia Ministra Zdrowia

z

dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia

okresowychbezpłatnych badań lekarskich czŁotka ochotniczej struŻy poŻarnĄ biorącego
bezpo średni udział

2.

w działariach ratowni

czy ch (D z. U

.

Nr

2 1 0, p

oz. I 627 )

badan lekarskich oraz badań psychologicznych przeprowadzanych

w celu

ustalenia

istnienia lub braku przeciwwskazan zdrowotnych oraz psychologicznych do kierowania
pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 otaz art. 82 ust.

pkt 6 w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z2020

1

r.

poz.1268 zpóźn. zm.).
Ilościposzczególnych badań określawzór oferty stanowiący załącznik nr

1

do zapytania.

3. Okres realizacji zamówienia

Badania zlecane będą sukcesywnie od dnia 18 stycznia 202l r. do dnia 31 grudnia 20ŻI r.
w zaleŻnościod biezących potrzeb jednostek oSP.
4.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty

ofertę na świadczenie usług medycznych dla członków ochotniczych straŻy pozarnych naleŻy
składać do dnia 5 stycznia 202I roku do godziny 10.00 na adres:
1

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
lub na adres ę-mail : gmirra@.minskrnazowiecki'p1

5. Inne

1)

informacje:

w ciągu 3 dni od

ostatecznego terminu składania ofert, oferenci zostaną

poinformowani o wybo rze nĄkor zystniej szej oferty.

2) Z
re

oferentem' któty złoŻy najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana rrmowa na okres
a|izacji zamó wi enia.

3) Warunkiem realizacji

zamówienia jest przeprowadzenie wszystkich badań członków

ochotniczych straŻy poŻarnych (tabe nie wymienionych

w

formularzu oferty

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

Mazowiecki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy
skierowania na badania.

4) Badania zlęcate

będą w zaleŻnościodbieŻących potrzeb jednostek oSP, dlatego ilośó

osób przeznaczonych do badań moŻe się różnić od ilościpodanej

w załączniku nr

1 do

zapytania.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania
najkorzystniejszej oferty, w przypadku, gdy Żadna ze z}oŻonych ofert nie będzie
o

dpowiadaó wymaganio m Zarnawiaj ącego.

6) Kryterium
7) osoba

oceny ofert: Cena

-

100 %.

do kontaktów z oferentami:

Paweł Tafil, tęL25 7562500

gmina@minskmazowiecki.pl
Piechoski

2

O

KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZETWRZ",INIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Paflamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 zdnia27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznychwzwiązku

zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję o
zasadachptzet-watzania Pani/Pana danych osobowych obowiązujących od 25 maja2018r. :

jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Utzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14,

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych

Z

siedzibą

w

tel. (25) 7s62s 00.

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert WoŹnica'
e-mail : iod@minskmazowiecki.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe ptzetwarzane Są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciĘącego
na Administratorze.
4) Celem ptzetwarzartia Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadafi wynikających
z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca I990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz.7I3 zpóźnzm.).
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
oŻądaria 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,
.przęnoszenia danych w przypadku gdy łącznle spełnione są następujące przesłanki:
o przetsłarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której
dane dotycząIub na podstawie zgody wyrażonej pIzęz tą osobę.
o przetwarzanie odbywa się w sposób zaltomatyzowany.
. cofnięcia zgody na przetwatzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeŻeli
ptze,twarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów, bez wpływu
na zgodnośÓ z prawem ptzetwarzania, którego dokonano na podsta'wie zgody przed jej
cofnięciem.
owniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowy ch przez Administratora.
6) W sytuacji, gdy przetwarzalie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
7) Podanie przez Pani{Pana danych osobowych jest obowiąkowe, w sytuacji
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa hlb zawarta
między stronami umowa.
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zavtomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane ptzez czas określonyw Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 20lI r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczorych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizaĄi i zakresu
działania archiwów zakJadovłych (Dz. U. z2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oruz ustawie
z dnia 14 lipca 2003 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z20I8 r. poz.217 zpóźnzm.).
J

