Konkurs: DAT/K/1/2022

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy ul. Zygmunta Augusta 1 w Krakowie
znak sprawy: DAT/042/1/2022

Kraków, dnia 20.01.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
znak sprawy: DAT/042/1/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie w trybie konkursu ofert na:
„Udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny
pracy w tym patologii zawodowej – postępowanie diagnostyczne i orzecznicze obejmujące:
 rozpatrywanie odwołań w zakresie postępowania diagnostycznego i orzeczniczego dotyczącego chorób
zawodowych, w zakresie i trybie określonym obowiązującymi przepisami,
 konsultacje, diagnostykę i orzecznictwo w zakresie patologii zawodowej w tym dodatkowe konsultacje na
wniosek właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego,
 rozpatrywanie odwołań od orzeczeń dotyczących zdolności do wykonywania pracy wydawanych przez lekarzy
zatrudnionych przez Udzielającego Zamówienia,
 hospitalizację pacjentów w przypadkach uzasadnionych wynikami postępowania diagnostycznego,
(o których mowa wyżej) lub ze względu na inne wskazania medyczne lub cele orzecznicze”.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący:
Agata Turkot
Członek:
Irena Pawłowska
Członek/Sekretarz:
Bogusław Liszka
W dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 12:30 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w
Krakowie (31-504), ul. Zygmunta Augusta 1, w pok. 308 odbyło się otwarcie ofert złożonych w w/w
postępowaniu.
Do dnia 20 01.2022 r. do godz. 12:00 została złożona 1 oferty przez n/w Oferentów.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Udzielający Zamówienie podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinalizowanie zamówienia w wysokości: 350 000,00 PLN brutto.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (CENA JEDNOSTKOWA) BRUTTO:
Nazwa i adres
Oferenta
/Nr Oferty
/Cena jednostkowa
brutto

L.P.

Rodzaj świadczenia

Instytut Medycyny Pracy
im. Prof. Jerzego Nofera
ul. Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus 8, 91-348 Łódź
Oferta Nr 1
Cena jednostkowa brutto

1. Badanie jednego pacjenta diagnozowanego ambulatoryjnie,
a) który wymaga konsultacji innych specjalistów oprócz konsultacji specjalisty medycyny pracy
b) który nie wymaga konsultacji innych specjalistów oprócz specjalisty medycyny pracy
2. Dodatkowa konsultacja na wniosek właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub dla
Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy* niewymagająca przeprowadzenia dodatkowych badań

1800
1300
1000

3. Choroby Zawodowe
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne:
Gorączka metaliczna
Pylice płuc
Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu
Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli
Astma oskrzelowa
Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
Ostre uogólnione reakcje alergiczne
Byssinoza
Beryloza

7000
3600
3600
3600
3600
8200
8200
8200
8200
8200

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych
Alergiczny nieżyt nosa
Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym
Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub
drażniącym
Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym,
trwającym co najmniej 15 lat
Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego
Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w
środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:
Choroby skóry
Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy
Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania
pracy
Obustronny trwały ubytek słuchu
Zespół wibracyjny
Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego
Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia
Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub
biologicznymi
Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa

8200
8200
8200
3600
3200
4500
4500
7000
3600
3600
5400
5400
3600
3600
pkt.25.1

* Dodatkowa konsultacja na wniosek właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego realizowana tylko za pośrednictwem
Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy

Na otwarciu ofert nie było obecnych przedstawicieli zainteresowanych Oferentów.
Komisja Konkursowa stwierdziła prawidłowość ogłoszenia konkursu.
Niniejsza informacja została odczytana wszystkim Członkom Komisji Konkursowej:

Komisja Konkursowa

8200

pozostałe 6500

4000

