
 

 
Radom, 25.05.2022r. 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie 
usług medycznych w okresie 12 miesięcy: 

Zakres usług 
 

Profilaktyczne badania lekarskie dla pracowników Spółki  

Planowana ilość badań lekarskich: 
  
- badania okresowe – 83  
- badania wstępne – 45 
- badania kontrolne – 80 
- badania kontrolne, wyłącznie okulistyczne, pogorszenie stanu wzroku – 10  
- zaległe badania okresowe zawieszone w latach 2020/2021/2022 z powodu COVID 19 - 117  
 
            
Zakres badań lekarskich: 
 
1. Badania okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych (z 

pracą na wysokości): laryngolog, neurolog, okulista, EKG, cukier, RTG kl. Piersiowej, 
audiometr, ALT, AST, bilirubina, lekarz medycyny pracy 

2. Badania okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotnicznych, w  
tym: 
Stanowiska decyzyjne – Okulista, lipidogram, EKG, lek. Medycyny pracy 
Umysłowe niedecyzyjne – Okulista, lekarz medycyny pracy 

3. Badania okresowe dla kierowców/operatorów: 
laryngolog, neurolog, okulista, EKG, cukier, RTG kl. Piersiowej, audiometr, ALT, AST, 
lekarz medycyny pracy, psychotechnika (pełne badanie psychologiczne lub widzenie 
zmierzchowe i test na olśnienie)  

4. Badania wstępne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych –  
(z pracą na wysokości): laryngolog, neurolog, okulista, EKG, cukier, RTG kl. Piersiowej, 
audiometr, ALT, AST, bilirubina, lekarz medycyny pracy 

5. Badania wstępne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotnicznych  – 
Nierobotnicze decyzyjne: 
Okulista, lipidogram, EKG, lek. Medycyny pracy 
Umysłowe niedecyzyjne: 
Okulista, lekarz medycyny pracy 

6. Badania kontrolne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych – 
Lekarz medycyny pracy 

7. Badania kontrolne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotnicznych  
Lekarz medycyny pracy 

8. Badania z tytułu pogorszenia stanu wzroku, w tym lekarz okulista i lekarz medycyny 
pracy 

9. Badanie z tytułu rozszerzenia obowiązków o prowadzenie pojazdu służbowego w celu 
realizacji obowiązków służbowych (stanowiska nierobotnicze w ramach kategorii B) 

10. Badania lekarskie dla pracownika spółki biorącego udział w kursie kwalifikacji okresowej 
dla kierowców kat. C (KOD 95) 
 



 

Założenia dodatkowe: 
 

1. Badania kontrolne muszą być zrealizowane w dniu zgłoszenia się pracownika do 
placówki medycyny pracy. 

2. Badania okresowe podstawowe muszą być zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych od 
zgłoszenia się pracownika do placówki medycyny pracy. 

3. Badania okresowe specjalistyczne (kierowcy) muszą być zrealizowane w ciągu 3 dni 
roboczych od zgłoszenia się pracownika do placówki medycyny pracy. 

4. Badania wstępne muszą być zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia się 
kandydata do podjęcia pracy do placówki medycyny pracy. 

 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Kadr: tel. 48 380-20-11. 
 
 
Proszę o przesłanie oferty cenowej na załączonym formularzu cenowym do dn. 02.06.2022r. 
na adres: a.kultys@radkom.com.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


