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Bydgoszcz, dnia 06 lutego 2018 r. 

 
Do Wykonawców 

 
Dotyczące usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. „Poprawa kompleksowości opieki nad matką 
i dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz 
Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym” w zakresie jego unijnego rozliczania. Projekt 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 
Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych 

 
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

 
1. W dniu 02.02.2018 r. „zapytanie ofertowe” skierowano do 5 firm oraz zamieszczono na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Ofertę na złożyły następujące firmy: 

 

Lp. Nazwa wykonawcy Cena brutto oferty 

1. 
WiP Consulting Wojciech Podolski 

ul. Ogrodowa 23 
83-032 Pszczółki 

24.969,00 

2. 
Lech Consulting Sp. z o.o. 

ul. Podmurna 65/1 
87-100 Toruń 

24.108,00 

3. 
Figra Łukasz Niedzielski 
ul. Dr. J. Dreckiego 15/7 

88-140 Gniewkowo 
30.135,00 

 

3. Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucił oferty następujących Wykonawców: 

a) WiP Consulting Wojciech Podolski – Wykonawca nie wykazał spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał wykazania się wykonaniem 

„minimum 10 usług zgodnych z przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania 

ofertowego, tj. zarządzał/koordynował/wdrażał projekt w zakresie jego unijnego 

rozliczania – załącznik nr 4, w tym wartość co najmniej 3 usługi obejmowały projekty 
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powyżej 1 mln zł, oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte 

wykonanie: referencje, protokoły odbioru, inne.” Wykonawca wykazał 5 usług w tym 

dwie powyżej 1 mln zł, wobec powyższego Zamawiający postanowił jak wyżej. 

b) Figra Łukasz Niedzielski – Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Zamawiający wymagał wykazania się wykonaniem „minimum 10 usług 

zgodnych z przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego, tj. 

zarządzał/koordynował/wdrażał projekt w zakresie jego unijnego rozliczania – 

załącznik nr 4, w tym wartość co najmniej 3 usługi obejmowały projekty powyżej 1 

mln zł, oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie: 

referencje, protokoły odbioru, inne.” Wykonawca wykazał 3 usług, wobec powyższego 

Zamawiający postanowił jak wyżej. 

4. Umowa zostanie zawarta z firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą cenę tj. Lech 

Consulting Sp. z o.o. 
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