
 
 

Siedlce, dnia 18 grudnia 2014 roku 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

08-110 Siedlce, ul. Sienkiewicza 32  

        tel./fax sekr. 25 632 57 04 
 

OA/272/PN/3/83/14 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –  
CZĘŚĆ 3 POSTĘPOWANIA 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego mającego na celu udzielenie zamówienia na: Świadczenie usług medycznych  
w zakresie wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach składów orzekających  
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach ogłoszonego w dniu 
11 grudnia  2014 roku - numer ogłoszenia: 407312-2014, część 3. 
 

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

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, że w części 3 

ww. postępowania, której przedmiotem jest wydanie 340 orzeczeń przez lekarza chorób 

wewnętrznych lub lekarza medycyny rodzinnej, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną 

przez: 

Jerzy Kamiński 
ul. K. Wallenroda 20 

21-400 Łuków 

 

 Podczas oceny oferta uzyskała 100 pkt., w tym 90,00 pkt. w kryterium „Najniższa 

cena” oraz 10,00 pkt. w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy w wydawaniu orzeczeń”. 

 

Uzasadnienie wyboru ofert:  

 Wykonawca spełnił warunki udziału w części 3 ww. postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i nie podlegał wykluczeniu z postępowania. Oferta nie podlegała 

odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w zastosowanych kryteriach oceny 

ofert: „Najniższa cena” - waga 90% oraz „Doświadczenie Wykonawcy w wydawaniu 

orzeczeń” – waga 10%. 

 

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w części 3 ww. postępowania, a także 

punktację przyznaną w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz łączną liczbę uzyskanych 

punktów przedstawia poniższa tabela: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Liczba punktów uzyskanych  
w kryteriach oceny ofert 

Łączna liczba 
uzyskanych 

punktów Najniższa cena –
waga 90% 

Doświadczenie 
Wykonawcy  

w wydawaniu orzeczeń 
– waga 10% 

1. 
Danuta Wróblewska 
Pruszyn Pieńki 69 A 

08-110 Siedlce 
78,75 pkt. 

 
10 pkt. 88,75 pkt. 

3. 
Jerzy Kamiński 

ul. K. Wallenroda 20 
21-400 Łuków 

90 pkt. 
 

10 pkt. 100 pkt. 

 

DYREKTOR 

 

/-/ Maria Gadomska 


