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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
Kraków
30-347
Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tel.: +48 124232088
E-mail: przetargi@cmj.org.pl
Faks: +48 124232088
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:

Główny adres: www.cmj.org.pl
Adres profilu nabywcy: www.cmj.org.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego w 
szpitalach zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
st.
Numer referencyjny: SZP-271-22/17

II.1.2) Główny kod CPV

80561000
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II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowych warsztatów 
szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych w każdym 
szpitalu zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we 
wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program 
Akredytacji Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla personelu medycznego 
szpitala. Zamówienie podzielone jest na 23 pakiety (części).

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 211 600.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – Stacjonarne i Całodobowe 
Świadczenia Szpitalne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Brodnica.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Brodnicy – Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Szpitalne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Szpital
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Lublin.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z 
Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Szpital.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki we Włocławku
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Włocławek.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 
Włocławku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach – Szpital
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
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Puławy.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Puławach – Szpital.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim – 
Szpital w Poniatowej
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Opole Lubelskie.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 
z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim – Szpital w Poniatowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
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niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

NOVUM-MED. Sp. z o.o. – Szpital Powiatowy – Więcbork
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Więcbork.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: NOVUM-MED. Sp. z o.o. – Szpital 
Powiatowy – Więcbork.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55
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II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Szpital – Kielce
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Kielce.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Świętokrzyskie Centrum 
Onkologii – Szpital – Kielce.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy – Szpital
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Łęczyca.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Łęczycy – Szpital.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. 
ks. B. Markiewicza – Szpital
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Brzozów.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Szpital Specjalistyczny w 
Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza – 
Szpital.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Szpital SPZOZ w Sanoku
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Sanok.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Szpital SPZOZ w Sanoku.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Katowickie Centrum Onkologii – Szpital Wielospecjalistyczny
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Katowickie Centrum Onkologii – 
Szpital Wielospecjalistyczny.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Centrum Opieki Medycznej Leczenie Szpitalne – Jarosław
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Jarosław.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Centrum Opieki Medycznej 
Leczenie Szpitalne – Jarosław.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.
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II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr 
Tadeusza Boczonia w Mysłowicach – Zespół Oddziałów Szpitalnych
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Mysłowice.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach – 
Zespół Oddziałów Szpitalnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – Szpital
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Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Bytom.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w:Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – Szpital.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Olsztyn.

II.2.4) Opis zamówienia:

Strona 13 z 32Usługi - 405385-2017 - TED Tenders Electronic Daily



Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w 
Olsztynie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

NZOZ Szpital im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach – 
Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Szpitalne
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Tarnowskie Góry.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: NZOZ Szpital im. dr Bronisława 
Hagera w Tarnowskich Górach – Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia 
Szpitalne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy – Lwówek Śląski
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Lwówek Śląski.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 
z o.o. Szpital Powiatowy – Lwówek Śląski.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Szpitale Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i 
Dzieckiem w Poznaniu
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Szpitale Specjalistycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – Szpital 
Powiatowy
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Szamotuły.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – Szpital Powiatowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego – Oddziały Szpitalne
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Puszczykowo.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Szpital w Puszczykowie im. prof. 
S.T. Dąbrowskiego – Oddziały Szpitalne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie – Szpital
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Śrem.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Wielkopolski Ośrodek 
Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Śremie – Szpital.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką-Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie – Szpital
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z 
Polikliniką-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie – 
Szpital.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10

Strona 19 z 32Usługi - 405385-2017 - TED Tenders Electronic Daily



Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – Szpital Powiatowy im. Św. 
Maksymiliana
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Oświęcim.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w: Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Oświęcimiu – Szpital Powiatowy im. Św. Maksymiliana.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przepr. szkoleń zrealizowanych w szpit.(gr.szkol. nie mniejsza 
niż 15 os.), z zakr.stand.akred.dla szpitali w okr.ostatnich 3 lat przed 
term. skł. of. / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak

Strona 20 z 32Usługi - 405385-2017 - TED Tenders Electronic Daily



Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 
wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 
nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: 
nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 148-306601

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w 

postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Część nr: 1

Nazwa: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – Stacjonarne i Całodobowe 
Świadczenia Szpitalne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 
odrzucone

Część nr: 2

Nazwa: 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Szpital

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

13/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Marek Paździor
Lublin
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.00 
PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 800.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 3

Nazwa: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki we Włocławku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 
odrzucone

Część nr: 4

Nazwa: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach – Szpital

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

13/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Marek Paździor
Lublin
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.00 
PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 800.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 5

Nazwa: 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim – 
Szpital w Poniatowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 
odrzucone

Część nr: 6

Nazwa: 

NOVUM-MED. Sp. z o.o. – Szpital Powiatowy – Więcbork

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 
odrzucone

Część nr: 7

Nazwa: 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Szpital – Kielce

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

13/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Marek Paździor
Lublin
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.00 
PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 800.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 8

Nazwa: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy – Szpital

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 
odrzucone

Część nr: 9

Nazwa: 

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. 
ks. B. Markiewicza – Szpital

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 
odrzucone

Część nr: 10

Nazwa: 

Szpital SPZOZ w Sanoku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

13/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
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Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Jerzy Kulikowski Chirurgia Ogólna i Naczyniowa
Kraków
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.00 
PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 11

Nazwa: 

Katowickie Centrum Onkologii – Szpital Wielospecjalistyczny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

13/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

MED WIP Wiesław Duda
Opole
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.00 
PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 200.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Część nr: 12

Nazwa: 

Centrum Opieki Medycznej Leczenie Szpitalne- Jarosław

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

13/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Marek Paździor
Lublin
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.00 
PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 800.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 13

Nazwa: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr 
Tadeusza Boczonia w Mysłowicach – Zespół Oddziałów Szpitalnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 
odrzucone

Część nr: 14

Nazwa: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – Szpital

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

13/09/2017
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Jerzy Kulikowski Chirurgia Ogólna i Naczyniowa
Kraków
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.00 
PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 15

Nazwa: 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 
odrzucone

Część nr: 16

Nazwa: 

NZOZ Szpital im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach – 
Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Szpitalne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

13/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
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Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

MED WIP Wiesław Duda
Opole
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.00 
PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 200.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 17

Nazwa: 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy – Lwówek Śląski

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

13/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

MED WIP Wiesław Duda
Opole
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.00 
PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 200.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 18

Nazwa: 

Szpitale Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i 
Dzieckiem w Poznaniu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
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V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

13/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Jerzy Kulikowski Chirurgia Ogólna i Naczyniowa
Kraków
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.00 
PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 19

Nazwa: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – Szpital 
Powiatowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

13/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Jerzy Kulikowski Chirurgia Ogólna i Naczyniowa
Kraków
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.00 
PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 20

Nazwa: 

Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego – Oddziały Szpitalne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

13/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Marek Pietruszka
Elbląg
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.00 
PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 21

Nazwa: 

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie – Szpital

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 
odrzucone

Część nr: 22
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Nazwa: 
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką-Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie – Szpital

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Jerzy Kulikowski Chirurgia Ogólna i Naczyniowa
Kraków
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.00 
PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 23

Nazwa: 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – Szpital Powiatowy im. Św. 
Maksymiliana

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Marek Paździor
Lublin
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Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 200.00 
PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 800.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Terminy i tryb składania odwołań uregulowane są w art. 182 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2017
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