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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy  

na świadczenie usługi organizacji i kompleksowej obsługi warsztatów z obszaru 

komunikacji z pacjentem dla przedstawicieli zespołów badawczych uczestniczących 

w prowadzeniu badań klinicznych 

 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu zakupowym o udzielenie zamówienia publicznego 

nr  sprawy ABM-ZAKUP-8/2022, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy 

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: 

 

Fundacja Urszuli Jaworskiej 

ul. Międzynarodowa 61  

03-922 Warszawa 

Wykaz złożonych ofert w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofercie w ramach przyjętych 

kryteriów oceny ofert: 

 

LP. 

FIRMA [NAZWA] 

ADRES 

WYKONAWCY 

OFEROWANA 

CENA 

BRUTTO (C) 

 

(65 pkt) 

DOŚWIADCZENIE 
ZAWODOWE 

PRELEGENTÓW 
(D) 

 
(30 pkt) 

ZATRUDNIENIE 
OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA (O) 
 

(5 pkt) 

ŁĄCZNA 
LICZBA 

PUNKTÓW 
 

(100 pkt) 
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Fundacja Urszuli 
Jaworskiej 
ul. Międzynarodowa 61  

03-922 Warszawa 

79 999,20 zł  

 
59,76 pkt 

Przeprowadzenie minimum 
5 szkoleń dla personelu 

medycznego w obszarze  
zdrowia psychicznego lub 
komunikacji z pacjentem – 

TAK każdy z prelegentów – 
3x5 pkt ł 

 

Wykonawca w formularzu 
oferty oświadczył, że do 

realizacji umowy zatrudni 

osobę niepełnosprawną 
 

5 pkt 

89,76 



 

Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych 

świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej 

 

2 

 
 

Lider projektu                                Partnerzy projektu  

Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, e-mail: kancelaria@abm.gov.pl, tel. +48 22 2707069 

 
Współpraca prelegenta z 

organizacjami pacjenckimi 

potwierdzona dokumentem 
– TAK dwóch prelegentów – 

2x5 pkt ł 

 
 

25,00 pkt 
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Brainstorm Group Sp. z 
o. o. 

ul. Perla 10 
41-399 Dąbrowa 
Górnicza  

 

73 554,00 zł 

 
65,00 pkt 

Przeprowadzenie minimum 
5 szkoleń dla personelu 

medycznego w obszarze  
zdrowia psychicznego lub 
komunikacji z pacjentem – 

TAK każdy z prelegentów – 
3x5 pkt ł 

 

 
Współpraca prelegenta z 

organizacjami pacjenckimi 

potwierdzona dokumentem 
– NIE żaden z prelegentów 

– 3x0 pkt ł 

 
 

15 pkt,00 

 

Wykonawca nie zaznaczył 
żadnej opcji w formularzu 

oferty 
 

0 pkt 

80,00 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zgodnie z pkt. 10.1. Zapytania ofertowego Zamawiający ocenił oferty ważne, tj. oferty 

niepodlegające odrzuceniu. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę kryteria 

oceny ofert określone w pkt 10.2. Zapytania ofertowego: Oferowana Cena brutto (C) – 65% 

(65 pkt), Doświadczenie zawodowe prelegentów (D) – 30% (30 pkt) oraz Zatrudnienie osoby 

niepełnosprawnej do realizacji zamówienia (O) – 5% (5 pkt). Za najkorzystniejszą Zamawiający 

uznał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów obliczonych na podstawie powyższych 

kryteriów oceny ofert. 

Oferta Wykonawcy: Fundacja Urszuli Jaworskiej, ul. Międzynarodowa 61, 03-922 Warszawa 

zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, niezbędne do jej 

złożenia, potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. łącznie uzyskała 

89,76% (89,76 pkt). 

 

 

 

_____________________________ 

(Kierownik Zamawiającego lub jego pełnomocnik) 
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