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W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Miasto Konin, zwracam się 

z prośbą o oszacowanie kosztu usługi, polegającej na przeprowadzeniu badania  

i sporządzeniu wspólnej, pisemnej, opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. 

Określenie przedmiotu i zakresu usługi: 

Zakres usługi polegać będzie na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej, 

pisemnej, opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz 

psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

u osób wskazanych przez Miasto Konin, na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Konina. 

Opinia winna być sporządzona zgodnie z zasadami określonymi przepisami 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz.1883 ze zm.). 

Miasto Konin zleci wykonanie wspólnej opinii odpowiednim wykonawcom wybranym  

w drodze niniejszej procedury. 

Termin wykonania: od daty zawarcia umowy do 31.12.2023r. 

Warunki dotyczące wykonawcy: 

- wpisanie na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie 

Okręgowym w Koninie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 

2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; 
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- dysponowanie na terenie Konina lokalem, w którym będą przeprowadzane badania 

psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; 

- wystawienie wspólnej faktury/rachunku za przeprowadzenie badania oraz 

sporządzenie opinii biegłych. 

Informację zwrotną na formularzu załączonym poniżej proszę kierować drogą e-mailową 

na adres: jacek.czajka@konin.um.gov.pl w terminie do 09.01.2023r. do godz.12.00 

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest 

ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 11.10.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2022r., poz. 1710 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku. 
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