Toruń, 28 kwietnia 2016 r.
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2
WZP.272.4.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zgodnie z art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych informuję, że Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Zarządzeniem nr 27/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację oraz
przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy, mających
stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego z podziałem na części,
na podstawie art. 91 ust. 1 dokonał wyboru oferty Wykonawcy oznaczony firmą:
1) w zakresie części I (Pakiet A) - transfuzjologii klinicznej - Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy z ceną realizacji: 230,00 zł
brutto za jednego lekarza – przy ilości do 167 lekarzy – do wysokości 38.410,00 zł brutto;
2) w zakresie części II (Pakiet B) - profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS
dla lekarzy oraz lekarzy dentystów - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza
Browicza z siedzibą przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy z ceną realizacji:
a) 120,00 zł brutto za jednego lekarza - przy ilości do 167 lekarzy – do wysokości
20.040,00 zł brutto,
b) 120,00 zł brutto za jednego lekarza dentystę - przy ilości do 16 lekarzy dentystów – do
wysokości 1.920,00 zł brutto,
- co daje łączną cenę ofertową do 21.960,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Powyżsi wykonawcy spełnili warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. Oferty Wykonawców
były zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikami.
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Numer
oferty
1

2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Wojewódzki Szpital ObserwacyjnoZakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12,
85-030 Bydgoszcz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz

Cena ofertowa brutto
część II (Pakiet B) –
profilaktyka zakażeń HIV,
diagnostyka i leczenie AIDS:
120,00 x do 167 lekarzy 20.040,00
120,00 x do 16 lekarzy
dentystów - 1.920,00
RAZEM – 21.960,00 zł brutto
część I (Pakiet A) –
transfuzjologia kliniczna:
230,00 x do 167 lekarzy 38.410,00
RAZEM – 38.410,00 zł brutto

Ilość pkt
(waga
kryterium
90 % cena)

Ilość pkt (waga
kryterium 10 % Razem
doświadczenie) punkty

90 pkt

2 pkt

92 pkt

90 pkt

0 pkt

90 pkt

Zamawiający może zawrzeć umowę o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części I
(Pakiet A) i części II (Pakiet B), zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż wartość przedmiotu
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8,
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego
wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Dziękujemy za zainteresowanie procedurą przetargową i złożenie ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Olgierd Sobkowiak

