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ZNAK: DNO – 3411 – 7/16 
 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
 

 
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – dalej „ustawa” – Zamawiający zawiadamia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o znaku ZP 7/2016, prowadzonym na podstawie art. 5a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem są usługi 

szkolenia w dziedzinie zdrowia obejmujące kompleksową organizację 32 jednodniowych szkoleń z 

zakresu opieki długoterminowej, przeznaczonych dla osób, które wymagają opieki długoterminowej ze 

względu na fakt, iż są niesamodzielne, opiekunów takich osób i osób zainteresowanych w ramach 

projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie 

programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” współfinansowanego ze środków MF 

EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie 

ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”. 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:  
 

Małgorzaty Gajewskiej, Wojciecha Bodzonia, Jarosława Kużdżała i Wiesława Latuszka – 
Łukasiewicza, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

Medycyna Praktyczna – Szkolenia s.c. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-510) przy ul. Rejtana 2. 

 

Oferta ta uzyskała największą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert przyjętych przez 

Zamawiającego, tj.:  

 
Cena – 30 pkt., 

Doświadczenie wykonawcy – 60 pkt., 

Kadra prowadząca szkolenie – 10 pkt. 

 

Łączna punktacja 100 pkt. 
 

Do Zamawiającego wpłynęła następujące nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferta: 
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Agencja Usług Oświatowych Omnibus Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku (kod: 57-300) przy ul. 

Kościuszki 1. 

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego:  

 

Cena – 13 pkt., 

Doświadczenie wykonawcy – 60 pkt., 

Kadra prowadząca szkolenie – 10 pkt. 

 

Łączna punktacja 83 pkt. 
 

 

Do Zamawiającego nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu z postępowania 

oferty. 

 

 

 

       

 


