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NOTATKA SŁUŻBOWA 
Nr 37/052/2015 

 
z analizy rynku w celu udzielenia zamówienia 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro i przekraczającej 1 400 euro 
 
 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Al. Racławickie 1 
Dział Funduszy Europejskich 
 
Osoba przygotowująca i prowadząca sprawę: Renata Rymuszko 
 
Wartość szacunkowa zamówienia ustalona na dzień 13.07.2015 r. na podstawie analizy ofert 
rynkowych z uwzględnieniem kwoty zabezpieczonej w ramach budżetu projektu „MEDFUTURE-
Medyczne zawody przyszłości” wynosi 35 500,00 PLN brutto, co stanowi 8 402,57 € netto (8 402,57 € 
brutto). 
 
Przedmiot zamówienia: 
1. Opracowanie autorskich scenariuszy interdyscyplinarnych opartych na opisach przypadków 

u pacjentów geriatrycznych na podstawie Ramowego programu kursu stanowiącego Załącznik 
nr 2 wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do opracowanych scenariuszy, w 
ramach projektu „MEDFUTURE – Medyczne zawody przyszłości” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV 
Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w 
obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 na podstawie umowy o 
dofinansowanie nr UDA-POKL.04.03.00-00-052/12-00 z dnia 4 kwietnia 2013r. Cel i tematyka 
zajęć: 

1) Zbieranie wywiadu, badanie fizykalne i zasady transportu osób w podeszłym wieku 

2) Współpraca interdyscyplinarnego zespołu medycznego z rodziną pacjenta w 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  

3) Wybrane aspekty opieki chirurgicznej u osób starszych  

  4) Zaburzenia endokrynologiczne osób starszych 

5) Opieka paliatywna osób starszych 

6) Leczenie schorzeń układu sercowo-naczyniowego u osób starszych 
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7) Wybrane aspekty fizjoterapii i rehabilitacji osób w podeszłym wieku 

8) Opieka okołooperacyjna osób starszych w aspekcie interprofesjonalnym  

9) Współpraca lekarza i położnej – wybrane aspekty w opiece osób starszych 

10) Pielęgnacja i leczenie osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem osób długo 

leżących 

 
Dnia 26.06.2015 r. wysłano mailem Zapytania Ofertowe do 12 potencjalnych wykonawców:  

- Alicja Wójcik – Załuska, azaluska@yahoo.pl,  
- Agnieszka Bień, agnesbien@wp.pl, 
- Karolina Załuska, carolinazaluska@gmail.com,   
- Grzegorz Nowicki, grzesiek_nowicki@interia.pl,   
- Łukasz Pietrzyk, lukasz.pietrzyk@wp.pl,   
- Magdalena Szukała, medszukala@op.pl,  
- Ewa Domańska – Glonek, ewa_glonek@op.pl, 
- Jadwiga Woźniak, wozniakjadwiga@interia.pl,   
- Honorata Piasecka, honorata_p@onet.pl, 
- Ewa Golonka, ewa.gol@o2.pl,    
- Agnieszka Skórzak, mar_gol@wp.pl,  
- Centrum Symulacji Medycznej II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, 
csm@wum.edu.pl,  
w których określono opis usługi – termin wykonania usługi, warunki realizacji zamówienia, warunki 
udziału w zapytaniu, opis sposobu przygotowania oferty,  termin nadsyłania ofert – 10.07.2015 r. 
oraz opis kryteriów i sposobu oceny ofert.   

Ponadto zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego: 
www.medfuture.umlub.pl oraz było dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.  

Jako istotne kryteria zostały wskazane: (1%=1 pkt): 
cena - 100% 
Oferent, który poda najniższą cenę w ramach zadania otrzyma 100%, natomiast pozostałe oferty 

otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty 

x 100%. Maksymalnie Oferent może uzyskać 100 % = 100 punktów. 

 
W odpowiedzi na wysłane Zapytania Ofertowe do dnia 10.07.2015 r. wpłynęły  4 oferty. W dniu 
13.07.2015 r. dokonana została szczegółowa analiza i ocena nadesłanych ofert  z uwzględnieniem 
kryteriów oceny ofert zawartych w Zapytaniu Ofertowym: cena - 100% 

 
W wyniku analizy formularzy ofertowych ustalono, co następuje: 
- Pani Alicja Wójcik – Załuska, azaluska@yahoo.pl - spełniła warunki formalne, złożyła ofertę ze 
stawką mieszczącą się w budżecie projektu, 
- Pani - Agnieszka Bień, agnesbien@wp.pl - spełniła warunki formalne, złożyła ofertę ze stawką 
mieszczącą się w budżecie projektu, 
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- Pan Grzegorz Nowicki, grzesiek_nowicki@interia.pl - spełnił warunki formalne, złożył ofertę ze 
stawką mieszczącą się w budżecie projektu, 
- Pan Łukasz Pietrzyk, lukasz.pietrzyk@wp.pl - spełnił warunki formalne, złożył ofertę ze stawką 
mieszczącą się w budżecie projektu, 
- Pani Karolina Załuska, carolinazaluska@gmail.com – nie złożyła oferty, 
- Pani Magdalena Szukała, medszukala@op.pl – nie złożyła oferty, 
- Pani Ewa Domańska – Glonek, ewa_glonek@op.pl – nie złożyła oferty, 
- Pani Jadwiga Woźniak, wozniakjadwiga@interia.pl  – nie złożyła oferty, 
- Pani Honorata Piasecka, honorata_p@onet.pl – nie złożyła oferty, 
- Pani Ewa Golonka, ewa.gol@o2.pl  – nie złożyła oferty, 
- Pani Agnieszka Skórzak, mar_gol@wp.pl – nie złożyła oferty, 
- Centrum Symulacji Medycznej II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, csm@wum.edu.pl 
– nie złożyło oferty. 
 
Oferenci przedstawili kalkulację kwoty brutto za zadanie ogółem wykazując: 1) cenę netto za zadanie 
oraz 2) cenę brutto za zadanie. 
 
Mając na uwadze iż 4 Oferentów: 

1) spełniło warunki formalne,  
2) spełniło pozostałe warunki oferty wymienione w części IV Zapytania Ofertowego 
3) ich oferty mieszczą się w kwotach zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu „MEDFUTURE-

Medyczne zawody przyszłości” – kwota Ofert złożonych w ramach Zapytania Ofertowego nie 
przekracza kwoty zabezpieczonej w budżecie projektu w całej pozycji budżetowej (42 000,00 PLN)  

4) Wykonawcy z racji swojego doświadczenia i praktyki zapewniają efektywną realizację dzieła 
będącego przedmiotem zamówienia (oferty w załączeniu) 
 
proponuję zawrzeć umowę z:  
- Panem Łukaszem Pietrzykiem (na kwotę zgodnie ze złożoną ofertą),  
- Panem Grzegorzem Nowickim (na kwotę zgodnie ze złożoną ofertą),  
- Panią Alicją Wójcik - Załuską (na kwotę zgodnie ze złożoną ofertą), 
- Panią Agnieszką Bień (na kwotę zgodnie ze złożoną ofertą). 
  

Lublin, dn. 13.07.2015 r. 
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