Załącznik nr 5 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Nr sprawy : ZD-Z-I.8044.1.1.2021.MO

ZESTAWIENIE PORÓWNANIA I OCENY OFERT (zapytanie ofertowe nr 2)
1. W celu udzielenia zamówienia na zakup usługi o wartości 6 120,00 zł (bez VAT) dotyczącej realizacji w 2021 r.
przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami, zadań:
1)

przeprowadzenia ośmiu kontroli wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich
dotyczących stwierdzenia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, o których
mowa w art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1268, z późn. zm.), zgodnie z Planem kontroli na 2021 rok;

2)

przeprowadzenia kontroli doraźnych wskazanych przez Zleceniodawcę

przeprowadzono postępowanie zgodnie z Regulaminem planowania, przygotowania i udzielania zamówień
publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na potrzeby Departamentu
Zdrowia i Polityki Społecznej.
2. W dniu 12 stycznia 2021 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Urzędu.
3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 18 stycznia 2021 r. do godziny 16:00 wpłynęła 1 oferta:
Lp.
1

Nazwa dostawcy
Paweł Mazurkiewicz

Adres
dostawcy
ul. Długa 15
05-860 Płochocin-Osiedle

Cena oferty brutto
(zł)
6 120,00

Uwagi

4.Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu
ofertowym, tj. ofertę Pana Pawła Mazurkiewicza, która uzyskała maksymalną liczbę 100 pkt (ocena punktowa
w załączeniu).
5.Cena brutto oferty wybranej wynosi 6 120 zł, słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych.
6.Procedurę unieważniono (wskazać powody unieważnienia) – nie dotyczy.

Warszawa, 20 stycznia 2021 r.
Data i podpisy członków zespołu
Ewelina Turczyńska - Przewodniczący zespołu ………………………………………………..
Angelika Mosioł - Członek zespołu ………………………………………………………………
Anna Ćwiacz - Członek zespołu ………………………………………………………………….

Wybór akceptuję

Marzena Cendrowska
Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
…………………………………………………
Podpis Dyrektora Departamentu/Kancelarii (w przypadku gdy Zamawiającym jest Województwo)
Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu (w przypadku gdy Zamawiającym jest Urząd)

OCENA PUNKTOWA OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

1.

Punkty za kryterium „cena” - max. 40 pkt.
6 120,00 : 6 120,00 X 40 = 40 punktów

2.

Punkty za kryterium „doświadczenie” - max. 60 pkt
- za doświadczenie powyżej 5 lat pracy w kontroli - 100% punktów = 60 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

Warszawa, 20 stycznia 2021 r.
Data i podpisy członków zespołu
Ewelina Turczyńska - Przewodniczący zespołu …………………………………………………………...
Angelika Mosioł - Członek zespołu ……………………………………………………………..…………..
Anna Ćwiacz - Członek zespołu ……………………………………………………………………….……

