
 

 
 

1 

 

 Wodzisław Śląski, dnia 25.02.2020r.. 

Nr sprawy 3/2020/DZP/PN 
L.dz. DZP       /2020 

 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
„W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa 

warunków pracy personelu Wojewódzkiego 
Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca  

w Wodzisławiu Śląskim 
 -  szkolenia z zakresu diagnostyki 

i leczenia chorób układu ruchu” 
 
  
 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.:  
„W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy 
personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w 
Wodzisławiu Śląskim -  szkolenia z zakresu diagnostyki i leczenia chorób 
układu ruchu” 
 
Zadanie nr 1: Szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu 
ruchu, realizowane w ramach projektu: „W dobrym zdrowiu - dobry 
Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala 
Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim”. 
 
 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 
Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843) - zw. dalej ustawą Pzp 
– informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: 

 
ReActive  
Monika Zygmuntowicz  
ul. Kamieniec 3  
43-450 Ustroń 
 
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów pod względem kryteriów oceny ofert 
przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):  
1) Cena ofertowa (IPc)- 60 pkt 
2) Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (IPdo) – 30 pkt 
3) Dostarczenie kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne 

Sprawiedliwego Handlu (IPk) – 10 pkt. 
 
jest zgodna z treścią SIWZ oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest 
miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja 
przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacja. 
 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i dres 
wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium 

cena ofertowa 
(60 pkt) 

Liczba pkt                    
w kryterium 

Doświadczenie 
osoby 

wyznaczonej do 
realizacji 

zamówienia 
(30 pkt)  

Liczba pkt                   
w kryterium 

Dostarczenie kawy 
pochodzącej z 

produkcji 
spełniającej 

standardy społeczne 
Sprawiedliwego 

Handlu 
(10 pkt) 

Razem 

1. 

Agencja Usług 
Oświatowych „Omnibus” 
sp. z o. o.  
ul. Kościuszki 1 
57-300 Kłodzko 

 
 
 

28,32 

 
30,00 

 
10,00 

 
 
 

68,32 

2. 

ReActive Monika 
Zygmuntowicz 
ul. Kamieniec 3 
43-450 Ustroń 

 
60,00 

5,00 10,00 

 
75,00 

3. 

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego  
Ul. Klasztorna 14 
44-200 Rybnik 

 
35,40 

 
25,00 

 
10,00 

 
70,40 

 
 
 
W przedmiotowym postępowaniu (zadanie nr 1) prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). 

 
 
         

  
Z poważaniem 

 
 
 

Kopia: 
- a/a. 


