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NOTATKA SŁUŻBOWA 
Nr 9/259/2015 

 
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: Małgorzata Kostrubiec-Wójtowicz 
 
Wartość szacunkowa zamówienia ustalona na dzień 19.01.2015 r. na podstawie analizy ofert 
rynkowych z uwzględnieniem kwoty zabezpieczonej w ramach budżetu projektu „MEDFUTURE-
Medyczne zawody przyszłości” wynosi 103 100,00 PLN brutto, co stanowi 
24 402,94 € netto (24 402,94 € brutto). 
 
Przedmiot zamówienia: 
Sprawowanie opieki merytorycznej nad Studentem w roli opiekuna - mentora w ramach 
Indywidualnego Programu Rozwoju Studenta w obszarze tematycznym genetyka prowadzonego 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 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na podstawie umowy o 
dofinansowanie nr UDA-POK.04.03.00-00-052/12-00 z dnia 4 kwietnia 20013 r.  
 
Kryteria oceny ofert: 
Jako istotne kryteria zostały wskazane: (1%=1 pkt): 

1) cena oferty brutto - 90% (90 pkt) 
2) przeprowadzona liczba godz. zajęć zawierających treści z obszaru genetyki w ciągu ostatnich 

dwóch lat przed dniem złożenia oferty – 10% (10 pkt.) 
 
Termin wykonania zamówienia: 
Do 31.07.2015r. z możliwością przedłużenia do 31.10.2015r. 
 
Termin składania ofert: 
16.01.2015r. do godz. 14.00 
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W odpowiedzi na wysłane Zapytania Ofertowe do dnia 16.01.2015r. do godz. 14.00 wpłynęło  
8 ofert. W dniu 19.01.2015 r. dokonana została szczegółowa analiza i ocena nadesłanych ofert  
z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert zawartych w Zapytaniu Ofertowym 1) cena oferty brutto 
(wraz z narzutami na wynagrodzenie stanowiącymi koszt pracodawcy, a dla podatnika VAT – kwotę 
zawierająca podatek VAT proponowana za godzinę przeprowadzonej usługi, 2) przeprowadzona 
liczba godz. zajęć zawierających treści z obszaru genetyki w ciągu ostatnich dwóch lat przed dniem 
złożenia oferty.  
 
W wyniku analizy formularzy ofertowych ustalono, co następuje: 
- Katarzyna Skonieczka, Barbara Mucha i Monika Kozaczuk nie złożyły oferty w odpowiedzi na 
Zapytanie Ofertowe, 
- PPHU GENOS s.c. złożyła ofertę w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe jednak nie przeszła 
pozytywnie oceny formalnej (brak załącznika nr 2 – CV osoby pełniącej funkcję opiekuna). 
- 7 ofert (Małgorzata – Michalak Wojnowska, Janusz Kocki, Dorota Koczkodaj, Agata Filip, Szymon 
Zmorzynski, Marcin Czop, Halina Antosz) wpłynęło w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, z czego 
wszystkie spełniały warunki formalne realizacji zamówienia w związku z czym zostały przekazane do 
oceny merytorycznej. 
 
Do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wyłonione Oferty następujących osób: 

1) Małgorzata Michalak – Wojnowska – 83,29% 
2) Janusz Kocki - 95,04% 
3) Dorota Koczkodaj - 97,81% 
4) Agata Filip - 94,66% 
5) Szymon Zmorzyński - 97,22% 
6) Marcin czop - 96,76% 
7) Halina Antosz - 89,18% 

 
Mając na uwadze iż zostało złożonych 7 ofert, które: 

1) spełniły warunki formalne,  
2) spełniły pozostałe warunki oferty wymienione w części IV pkt 1-4 Zapytania Ofertowego 
3) mieszczą się w kwotach zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu „MEDFUTURE-

Medyczne zawody przyszłości 
4)  z racji swojego doświadczenia i praktyki zapewniają efektywną realizację usługi będącej 

przedmiotem zamówienia (oferty w załączeniu) 
Zamawiający zawrze umowy ze wszystkimi Oferentami. 
 

 
 
 
Lublin, dn. 19.01.2015r. 

 


