OGŁOSZENIE
O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
JARO S.A. Zakład Pracy Chronionej
adres: 58-120 Jaroszów
tel.: 748549810
fax: 748558024
email: jaro@jaro.pl
Zaprasza do złożenia oferty na:
Kompleksową rehabilitację tworzoną w ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych
(IPR) dla pracowników niepełnosprawnych firmy JARO SA w zakresie :
1. Usługi rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych pracowników JARO SA dotyczące schorzeń
układu ruchowego i schorzeń nerwowo- psychiatrycznych w liczbie osób do rehabilitacji od
10 do 60 miesięcznie w zależności od wskazań lekarskich w ramach IPR,
2. Prowadzenie dokumentacji lekarskiej zgodnie z wymaganiami prawa polskiego.
Wymagania dla składającego ofertę:
3. Status NZOZ,
4. Zatrudnienie stosownych specjalistów,
5. Posiadanie własnych lub wynajmowanych obiektów i narzędzi potrzebnych do prowadzenia
tego zakresu rehabilitacji,
6. Gotowość do świadczenia usług w miejscu zamieszkania niepełnosprawnego pracownika,
7. Doświadczenie w w/w zakresie co najmniej 2 lata,
8. Prowadzenie badań profilaktycznych dla grupy niepełnosprawnych objętych umową.
Z przedmiotem przetargu oraz związaną z nim dokumentacją można się zapoznać w siedzibie
JARO SA, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
Wszelkie pytania należy kierować do Dyrektora ds. Finansowych Pana Ryszarda Wojtowicza, tel.
74 854 98 10 lub 609 473 087, email: wojtowicz@jaro.pl
Podmioty zainteresowane złożeniem oferty, prosimy o przesłanie jej w terminie do dnia 31
października 2017 (decyduje data wpływu).
Oferta powinna zawierać w szczególności:
- dane składającego ofertę,
- datę sporządzenia,
- potwierdzenie spełnienia warunków do złożenia oferty,
- potwierdzenie gotowości świadczenia usług od stycznia 2018 r do grudnia 2019 roku,
- podpisy osób reprezentujących oferenta,
- proponowaną cenę za osobę niepełnosprawną za miesiąc rehabilitacji,
- termin ważności oferty (minimum 3 tygodnie),
- termin płatności za przedmiot umowy (30 dni lub inne proponowane).
Jedynym (100%) kryterium wyboru jest cena. Cena ofertowa zostanie powiększona o należny
podatek VAT według obowiązującej stawki podatku.
W przypadku braku zainteresowania przetargiem wystawiający roześle zaproszenie do przetargu
listownie do wybranych pomiotów.
JARO SA zastrzega sobie możliwość zakończenia przetargu bez rozstrzygnięcia lub jego
powtórzenia, bez podawania przyczyn.

