
Suwałki, dn. 06 sierpnia  2015 r. 

 

 

    

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY 

 

 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach informuje, że 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na usługę 

przeprowadzenia szkoleń dla pielęgniarek z zakresu pielęgnowania pacjenta wentylowanego 

mechanicznie, z zakresu terapii bólu przewlekłego u dorosłych, z zakresu, kursu doskonalącego dla 

lekarzy z zakresu opieki długoterminowej, paliatywnej, kursu dokształcającego z zakresu prawa 

medycznego dla wszystkich pracowników,, kursu dokształcającego dla pracowników z zakresu 

warunków sanitarnych i utrzymania higieny w podmiotach leczniczych przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego 7/ZP/2015 wybrano oferty : 

 

Pakiet I – Centrum Edukacji „Ekspert”, ul. Przejazd 2 A/1, 15-430 Białystok 

Cena brutto : 15 330,00 zł  ( słownie : piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści 00/100 zł ) – kryterium 

ceny 65 punktów, kryterium kwalifikacji wykładowców – 0 punktów; razem 65 punktów ( oferta 

Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na sumę 

kryterium ceny i kwalifikacje wykładowców ). 

 

Nie wpłynęły inne oferty. 

 

Pakiet II – Centrum Edukacji „Ekspert”, ul. Przejazd 2 A/1, 15-430 Białystok 

Cena brutto : 8 330,00 zł  ( słownie : osiem tysięcy trzysta trzydzieści 00/100 zł ) – kryterium ceny 65 

punktów, kryterium kwalifikacji wykładowców – 0 punktów; razem 65 punktów ( oferta Wykonawcy – 

zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na sumę kryterium ceny i 

kwalifikacje wykładowców ). 

 

Nie wpłynęły inne oferty. 

Pakiet III – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vitamed im. Edyty Jakubów, ul. Mickiewicza 44 

a, lok. 5, 15-223 Białystok 



Cena brutto : 30 000,00 zł  ( słownie : trzydzieści tysięcy 00/100 zł ) – kryterium ceny 65 punktów, 

kryterium kwalifikacji wykładowców – 35 punktów; razem 100 punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie 

z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na sumę kryterium ceny i 

kwalifikacje wykładowców ). 

 

Nie wpłynęły inne oferty. 

 

Pakiet IV – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vitamed im. Edyty Jakubów, ul. Mickiewicza 44 a, 

lok. 5, 15-223 Białystok 

Cena brutto : 39 936,00 zł  ( słownie : trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć 00/100 

zł ) – kryterium ceny 65 punktów, kryterium kwalifikacji wykładowców – 35 punktów; razem 100 

punktów ( oferta Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze 

względu na sumę kryterium ceny i kwalifikacje wykładowców ). 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy Centrum Edukacji „Ekspert”, ul. Przejazd 2 A/1, 15-430 

Białystok jako niezgodną z SIWZ. 

 

Pakiet V – Centrum Edukacji „Ekspert”, ul. Przejazd 2 A/1, 15-430 Białystok 

Cena brutto : 5 544,00 zł  ( słownie : pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery 00/100 zł ) – kryterium 

ceny 65 punktów, kryterium kwalifikacji wykładowców – 0 punktów; razem 65 punktów ( oferta 

Wykonawcy – zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ – najkorzystniejsza ze względu na sumę 

kryterium ceny i kwalifikacje wykładowców ). 

 

Nie wpłynęły inne oferty. 


