
 

 

Warszawa, dnia 17-12-2019 r. 

……IBE/360/2019…….………….. 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 

 
 

 Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania 
przepisów o zamówieniach publicznych  

 
Nazwa zespołu: Zespół Kadr  
 

W dniach 2019-12-04 do 2019-12-17 zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące: 

„Przeprowadzenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym 

orzeczeniem lekarskim dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych”.  

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2019-12-04 na stronie 

http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe oraz w Bazie Konkurencyjności pod numerem: 

1221109 zostały złożone następujące oferty: 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy/ dane 

kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 
Ilość przyznanych 

pkt 
Data wpływu 

oferty 

1 
POLMED SA, Os. Kopernika 21, 
83-200 Stargard Gdański  

18 500,00 zł Nie dotyczy 10-12-2019 

2 
CENTERMED WARSZAWA  
Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 10ª, 
00-630 Warszawa 

 17 180,00 zł 100,00 11-12-2019  

3 

Centrum Leczniczo-
Rehabilitacyjne i Medycyny 
Pracy ATTIS Sp. z o.o., ul. 
Górczewska 89, 01-401 
Warszawa 

28 225,00 zł 60,87 11-12-2019 

4 

PZU ZDROWIE S.A., Oddział 
Centrum Medyczne Nasze 
Zdrowie, ul. Górnośląska 4ª, 
00-444 Warszawa 

19 800,00 zł 86,77 11-12-2019  

 
Oferty złożone przez Wykonawców wskazanych w pkt. 2-4 powyższej tabeli spełniły warunki 

udziału w postępowaniu. 

Oferta złożona przez Wykonawcę wskazanego w pkt. 1 nie spełniła jednego z warunków 

udziału w postępowaniu. Wykonawca nie załączył do oferty zaświadczenia potwierdzającego 

wpis do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez 

wojewodę właściwego ze względu na siedzibę Oferenta, zgodnie z ustawą, z dnia 15.04.2011 

r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 492 z późn. zm.) oraz posiadanego  prawa 

do prowadzenia świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy. W związku z powyższym 

oferta nie podlega ocenie.  

 

http://bip.ibe.edu.pl/


 

 

 
Oferty złożone przez Wykonawców wskazanych w pkt. 2 – 4 powyższej tabeli podlegały 
ocenie zgodnie z kryterium przedstawionym w ogłoszeniu: 
 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 100 (100%) 

 

Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 
zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie ze 
wzorem: 
 
Liczba punktów oferty ocenianej = (cena oferty najniżej skalkulowanej / cena oferty                  
ocenianej ) x 100 pkt 

    
Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  
   
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 
CENTERMED WARSZAWA Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 10ª, 00-630 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta złożona przez CENTERMED WARSZAWA Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 10ª, 00-630 
Warszawa, została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych 
punktów.  
 
 


