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Kraków, 22.02.2017 r.
ZNAK: DNO – 3411 – 4/17

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 4/2017, prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), którego
przedmiotem są usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia obejmujące kompleksową organizację
i przeprowadzenie:
10 edycji szkoleń poświęconych rehabilitacji geriatrycznej, dla fizjoterapeutów
lub
10 edycji szkoleń poświęconych rehabilitacji geriatrycznej dla opiekunów osób starszych
i niepełnosprawnych,
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 dla części nr 1 uznano ofertę:
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie (kod: 31-543) przy ul.
Kordylewskiego 11.
Oferta ta uzyskała największą ilość punktów wg przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert,
tj.: Cena – 100 pkt.
Do Zamawiającego dla części nr 1 wpłynęła także następująca nie podlegająca odrzuceniu lub
wykluczeniu z postępowania oferta:
HAS-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej (kod: 43-300) przy ul. Młyńskiej 20.
Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert
tj.: Cena – 96 pkt.

Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014
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Do Zamawiającego nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu z postępowania
oferty.
Za najkorzystniejszą dla części nr 2 uznano ofertę:
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie (kod: 31-543) przy ul.
Kordylewskiego 11.
Oferta ta uzyskała największą ilość punktów wg przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert,
tj.: Cena – 100 pkt.
Do Zamawiającego dla części nr 2 nie wpłynęły inne nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu
z postępowania.

Do Zamawiającego po

wyznaczonym terminie składania ofert

wpłynęła oferta Moniki

Zygmuntowicz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Reactive Monika Zygmuntowicz
z siedzibą w Ustroniu (kod: 43-450) przy ul. Kamieniec 3.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oferta ta nie jest przez Zamawiającego rozpatrywana.
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