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Egz. pojedynczy

Wykonawcy 
rozesłano wg rozdzielnika
umieszczono na stronie internetowej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W oparciu o art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Komenda Wojewódzka
Policji w Katowicach zawiadamia, że rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzone na podstawie przepisów określonych w rozdziale 6 „zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne
usługi”, w trybie art. 138o ustawy Pzp wzorowanego na przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Świadczenie
usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej”, w wyniku którego:

1. wybrano ofertę 001 złożoną przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach
im. sierż. Grzegorza Załogi
ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice

uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy jest ofertą niepodlegającą odrzuceniu i została
uznana za najkorzystniejszą w wyniku przeliczonej ilości punktów
w ramach kryteriów wyboru określonych w SWZiP

2. do niniejszego postępowania złożono jedną ofertę:
Oferta 
nr …

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy

Cena oferty brutto 60 % Ilość dodatkowych le-
karzy uprawnionych do 
wykonywania zadań 
służby medycyny pracy 
20 %

Świadczenie wskazanych usług na terenie jednostki
lub na terenie miasta w którym ma siedzibę jed-
nostka 20 %

001 Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji w Katowicach im. sierż. Grzego-
rza Załogi, ul. Głowackiego 10, 40-
052 Katowice

1 954 883,80 zł brutto 5 dodatkowych lekarzy Wskazane usługi będą świadczone na terenie 
wszystkich jednostek

3. streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Oferta 
nr …

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy

Cena oferty brutto 60 % Ilość dodatkowych le-
karzy uprawnionych do 
wykonywania zadań 
służby medycyny pracy 
20 %

Świadczenie wskazanych usług na terenie jed-
nostki  lub na terenie miasta w którym ma siedzi-
bę jednostka 20 %

001 Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji w Katowicach im. sierż. Grzego-
rza Załogi, ul. Głowackiego 10, 40-
052 Katowice

1 954 883,80 zł brutto 5 dodatkowych lekarzy Wskazane usługi będą świadczone na terenie 
wszystkich jednostek

Ilość punktów 60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt
Suma punktów 100,00 pkt
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4. Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, iż z udziału w postępowaniu nie
wykluczono żadnego Wykonawcy.

5. Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, iż nie odrzucono żadnej oferty.
6. Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone-

go na podstawie przepisów określonych w rozdziale 6 „zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne
usługi”, w trybie art. 138o ustawy Pzp nie obowiązują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI usta-
wy Pzp oraz terminy na zawarcie umowy.

Wyk. w 1 egz. BB
Egz. nr 1 - a/a,  zamieszczono w BIP KWP w Katowicach
Wykonawcy przesłano e-mailem i pocztą
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