Bydgoszcz dnia 01/02/2019r.

Formularz rozeznania rynku - lekarz
Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie realizowanym przez Autojazda Justyna Juszczak w
partnerstwie z BDI Europejczyk Jacek Leski: RPKP.08.02.01-04-0149/18 pt. „PracujeMy”, jest
wykonanie obowiązkowych badań lekarskich dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii na
kat. C oraz C + E i D w zawodzie kierowcy transportu drogowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia
lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie kierowcy
transportu drogowego mogą wykonywać lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, posiadający
dodatkowo uprawnienia do badań lekarskich kandydatów na kierowców.
W celu stwierdzenia zdolności do kierowania pojazdami wymagane badania lekarskie zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (DZ. U. z 2014 r. poz 600) i wydanie orzeczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
W celu stwierdzenia zdolności do pracy na stanowisku kierowcy wymagane badania lekarskie zgodnie z art. 43 pkt 2 i
art.229&4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 poz.1502 z późn. zm. i wydanie orzeczenia
lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy,
Badaniu podlega 60 osób – uczestników projektu.
Okres przeprowadzenia badania: luty 2019r. – październik 2019r.
Miejsce realizacji: województwo kujawsko – pomorskie.

W formularzu rozeznania rynku prosi się o podanie stawki w zł brutto (wraz z kosztami pracodawcy) za
każdą zdiagnozowaną osobę.
Każda oferta będzie podlegała ocenie na podstawie wysokości oferowanej ceny wyrażonej w zł. Składający formularz
rozeznania rynku oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzą w celu prawidłowego
wykonywania zlecenia.
Wypełniony formularz prosimy o przesłanie mailem na adres: biuro@autojazda.com.pl lub dostarczyć osobiście na adres biura
projektu w szkole jazdy: Auto Jazda Justyna Juszczak ul. Dworcowa 87, 85-009 Bydgoszcz do dnia 11/02/2019r.

I. Dane wykonawcy
1 Imię i nazwisko / nazwa
wykonawcy
2 Adres
3 E-mail

Tel./fax

4 Data sporządzenia oferty
II.

Oferowany koszt wykonania zlecenia

5 Cena brutto jednostkowa w
zł /os.
Podpis
1

