Katowice, dnia 03.12.2018r.
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach
ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice
telefon: (32) 603 57 00, telefaks: (32) 603 57 27
e-mail: sekretariat@zec.katowice.pl
http://www.zec.katowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 204/DK/ZO/W10/2018
pn. „Świadczenie usług medycznych w ramach pakietu medycznego dla rodziny oraz indywidualnego”
Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych w ramach pakietu medycznego dla
rodziny oraz indywidualnego.
ZAKRES PRAC
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych na rzecz dla 5 pracowników ZEC S.A.
i/lub członków ich rodzin w zakresie niżej wymienionych świadczeń:
Wymagania:
 Medycyna pracy
 Ambulatoryjna pomoc doraźna
 Opieka podstawowa
 Pilna pomoc medyczna
 Ambulatoryjna pomoc doraźna specjalistyczna
 Konsultacje medyczne specjalistyczne
 Badania i diagnostyka
 Pogotowie Ratunkowe i Transport Sanitarny
 Profilaktyka
 Fizjoterapia
 Opieka w miejscu zachorowania
ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwę i adres oferenta.
Osobę do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu i adresu e-mail.
Datę przygotowania oferty.
Cenę netto za osobę przy opcji indywidualnej oraz dla rodziny.
Opis świadczeń w ramach pakietu
Ilość dostępnych specjalistów i ich wykaz
Ilość placówek i ich lokalizacja.
Termin realizacji zamówienia.
Termin płatności.
Projekt umowy.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI
Płatność do 10-go każdego miesiąca.
DODATKOWE INFORMACJE
ZEC S.A. przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jak też uznania bez podania przyczyny,
że postępowanie nie dało rezultatu.
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MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: fz@zec.katowice.pl do dnia 07.12.2018r. do godz. 10.00 z
opisem w temacie „Oferta - 204/DK/ZO/W10/2018”.
DANE KONTAKTOWE
Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania


Anna Jochemczyk, Dział Zakupów ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 10, kom. 722 033 809
e-mail: anna.jochemczyk@zec.katowice.pl



Karolina Majewska, Dział Zakupów ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14, tel. (32) 603 57 24, kom. 722 033 708
e-mail: karolina.majewska@zec.katowice.pl
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych



Michał Polak, Dział Zasobów Ludzkich ZEC S.A.
40-205 Katowice, ul. Ścigały 14 tel. (32) 603 57 41
e-mail: michal.polak@zec.katowice.pl

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. ZEC S.A. jest administratorem danych osobowych przekazanych przez potencjalnych
Kontrahentów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
1. W każdym przypadku dotyczącym danych osobowych, potencjalni kontrahenci mogą
kontaktować się z ZEC S.A.: telefonicznie, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną
na adres sprzedaż@zec.katowice.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności
zmierzające do zawarcia umowy) w celu rozpatrzenia ofert potencjalnych Kontrahentów i
wyboru oferty potencjalnego Kontrahenta, z którym zostanie zawarta umowa.
3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu rozpatrzenia ofert oraz po ich rozpatrzeniu
- do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z
niniejszym postępowaniem.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia oferty, a ich niepodanie uniemożliwi
rozpatrzenie oferty.
5. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane przez m.in. przez firmy zapewniające Spółce
wsparcie IT, obsługę prawną, czy obsługę korespondencji.
6. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.

ZAŁĄCZNIKI
1. Projekt umowy
Karolina Majewska
_________________________________
Dział Zakupów ZEC S.A.
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