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Kwidzyn 07.12.2016 r. 

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie 

ul. 11 Listopada 29 

82-500 Kwidzyn 

NIP: 581-17-22-066 

Protokół 

z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego 

nr 2b/2016/POWER/placówka stażu i opiekun stażu 

 

1. Informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego 

 zapytania ofertowe zostały opublikowane na stronie internetowej Powiślańskiej Szkoły Wyższej (strona www 

projektu EU) http://psw.kwidzyn.edu.pl/zapytania-ofertowe.html w dniu 18.11.2016 r. (zrzut ekranu) 

 zapytania ofertowe zostały opublikowane na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1012103  w dniu 18.11.2016 r. 

 zapytanie ofertowe zostało rozesłane pocztą e-mail w dniu 18.11.2016 r (załącznik wydruk z poczty 

elektronicznej potwierdzający wysyłkę) 

 przeprowadzono rozmowy telefoniczne informujące o ogłoszeniu zapytania ofertowego (wykaz) 

2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia 

oferty do zamawiającego oraz częścią (placówką)  zamówienia, którego oferta dotyczy (oryginały ofert 

stanowią załącznik do protokołu): 

Nazwa kursu specjalistycznego: „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla pielęgniarek i 

położnych – cz. II 

 
Nazwa oferenta 

 
Województwo i  miejsce prowadzenia 

stażu (nazwa jednostki, adres) 
 

Nazwa placówki 
stażowej 
(oddział, 

poradnia itp.) 

Imię i nazwisko 
opiekuna stażu, 
którego dotyczy 

oferta 

Data wpływu oferty 
Spełnienie 
wymogów 
formalnych 

GCC Sp. z o.o. 
ul. Pana 

Tadeusza 12 
71-212 Szczecin 

Zachodniopomorskie 
Stargard Szczeciński 

ul. Rumuńska 9A-G/1 
GCC Sp. z o.o.  

Poradnia lekarza 
rodzinnego 
Przychodnia 

„Zdrowym być” 

Dariusz Lewiński 02.12.2016 r. Tak 

 

 

 

 

http://psw.kwidzyn.edu.pl/zapytania-ofertowe.html
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1012103
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Nazwa kursu specjalistycznego: „Wywiad i badanie fizykalne” 

 
Nazwa oferenta 

 
Województwo i  miejsce prowadzenia 

stażu (nazwa jednostki, adres) 
 

Nazwa placówki 
stażowej 
(oddział, 

poradnia itp.) 

Imię i nazwisko 
opiekuna stażu, 
którego dotyczy 

oferta 

Data wpływu oferty 
Spełnienie 
wymogów 
formalnych 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 
 

zachodniopomorskie 
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 

Szpital im. prof. A Sokołowskiego  
ul. Sokołowskiego  11 

70-880 Szczecin  

Oddział 
internistyczny 

Marzena Fabiańska 02.12.2016 r. Tak 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

Nr 1 PUM  
ul. Unii Lubelskiej 1 

71-344 Szczecin 

Oddział 
neurologiczny 

Krystyna Staszewska 02.12.2016 r. Tak 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

Nr 1 PUM 71-344 Szczecin  
ul. Unii Lubelskiej 1 

Oddział 
intensywnej 

opieki medycznej 

Halina Łaniewska-
Leleń 

02.12.2016 r. Tak 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

Nr 1 PUM 71-344 Szczecin  
ul. Unii Lubelskiej 1 

Oddział 
chirurgiczny 

Anna Franek 02.12.2016 r. Tak 

Nazwa kursu specjalistycznego: „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym 

nowotworów” 

 
Nazwa oferenta 

 
Województwo i  miejsce prowadzenia 

stażu (nazwa jednostki, adres) 
 

Nazwa placówki 
stażowej 
(oddział, 

poradnia itp.) 

Imię i nazwisko 
opiekuna stażu, 
którego dotyczy 

oferta 

Data wpływu oferty 
Spełnienie 
wymogów 
formalnych 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
Zachodniopomorskie Centrum 

Onkologii  
ul. Strzałowska 22,  

71-730 Szczecin 

Oddział 
chemioterapii 

/onkologii 
stacjonarnej 

Barbara Jezierska 02.12.2016 r. Tak 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
Zachodniopomorskie Centrum 

Onkologii  
ul. Strzałowska 22,  

71-730 Szczecin 

Oddział 
chemioterapii 

dziennej 
Maria Wyborska 02.12.2016 r. Tak 

Nazwa kursu kwalifikacyjnego: Pielęgniarstwo onkologiczne 

 
Nazwa oferenta 

 
Województwo i  miejsce prowadzenia 

stażu (nazwa jednostki, adres) 
 

Nazwa placówki 
stażowej 
(oddział, 

poradnia itp.) 

Imię i nazwisko 
opiekuna stażu, 
którego dotyczy 

oferta 

Data wpływu oferty 
Spełnienie 
wymogów 
formalnych 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
Zachodniopomorskie Centrum 

Onkologii 
ul. Strzałowska 22, 

71-730 Szczecin 

Oddział 
chemioterapii 

Barbara Jezierska 02.12.2016 r. Tak 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
Zachodniopomorskie Centrum 

Onkologii 
ul. Strzałowska 22, 

71-730 Szczecin  

Oddział 
radioterapii 

Alicja Skipor 02.12.2016 r. Tak 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
Zachodniopomorskie Centrum 

Onkologii 
ul. Strzałowska 22, 

71-730 Szczecin 
 

Oddział chirurgii 
onkologiczne 

Gabriela Drewniak 02.12.2016 r. Tak 
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Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

Nr 1 PUM 71-344 Szczecin 
ul. Unii Lubelskiej 1 

Oddział onkologii 
i hematologii 

dziecięcej 
Wiesława Paczóska 02.12.2016 r. Tak 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
Hospicjum  

św. Jana Ewangelisty 
ul. Pokoju 77 

71-740 Szczecin 

Hospicjum 
stacjonarne 

Joanna Dzóbek 02.12.2016 r. Tak 

 

Nazwa kursu kwalifikacyjnego: Pielęgniarstwo geriatryczne 

 
Nazwa oferenta 

 
Województwo i  miejsce prowadzenia 

stażu (nazwa jednostki, adres) 
 

Nazwa placówki 
stażowej 
(oddział, 

poradnia itp.) 

Imię i nazwisko 
opiekuna stażu, 
którego dotyczy 

oferta 

Data wpływu oferty 
Spełnienie 
wymogów 
formalnych 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

Nr 1 PUM 71-344 Szczecin 
ul. Unii Lubelskiej 1 

Oddział 
neurologiczny 

Krystyna Staszewska 02.12.2016 r. Tak 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 

Szpital im. prof. A. Sokołowskiego  
ul. Sokołowskiego 11,  

70-880 Szczecin 

Oddział 
internistyczny 

Ewa Domagalska 02.12.2016 r. Tak 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
SPS ZOZ “ZDROJE” 

70-781 Szczecin 
ul. Mączna 4 

Zakład 
opiekuńczo-

leczniczy 
Dorota Kalisz 02.12.2016 r. Tak 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
Hospicjum  

św. Jana Ewangelisty 
ul. Pokoju 77 

71-740 Szczecin 

Hospicjum 
stacjonarne 

Joanna Dzóbek 02.12.2016 r. Tak 

 

3. Na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta, które zawiera w kursie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” 

kwotę brutto za 1 osobogodzinę udostępnienia placówki stażowej i kwotę brutto za 1 osobogodzinę zajęć 

stażowych wynagrodzenie dla opiekuna zajęć stażowych przewyższające kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta, które zawiera w kursach: „Wywiad i badanie fizykalne”, „Opieka 

pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”,  „Pielęgniarstwo onkologiczne” 

oraz „Pielęgniarstwo geriatryczne” (w dwóch placówkach) kwotę brutto za 1 osobogodzinę udostępnienia 

placówki stażowej i kwotę brutto za 1 osobogodzinę zajęć stażowych wynagrodzenie dla opiekuna zajęć 

stażowych przewyższające kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Na podstawie analizy oferty uzyskały punktację zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu. 

6. Wybrano oferty, które spełniały wymogi merytoryczne i finansowe oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów 
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Załącznik nr 1 do protokołu na wybór placówki stażu i opiekuna stażu 

Nazwa kursu kwalifikacyjnego: Pielęgniarstwo geriatryczne 

 
 
 
 
 

Nazwa oferenta Województwo i  
miejsce prowadzenia 

stażu (nazwa jednostki, 
adres) 

 

Nazwa 
placówki 
stażowej 
(oddział, 

poradnia itp.) 

Imię i nazwisko 
opiekuna stażu, 

którego 
dotyczy oferta 

Data wpływu 
oferty 

Spełnienie 
wymogów 
formalnych 

 
 
 
 
 

Kwota brutto 
za   
1 

osobogodzinę 
udostępnienia 

placówki 
stażowej 

 
 
 
 
 

Kwota brutto za 1  
osobogodzinę  

zajęć stażowych 
wynagrodzenie 

dla opiekuna 
zajęć stażowych 

Cena oferty 
brutto za 1 

osobogodzinę 
podana w PLN 
(suma: Kwoty 

brutto za jedną 
osobogodzinę 
udostępnienia 

placówki stażowej 
i Kwoty brutto za  
1 osobo/godzinę 
wynagrodzenia 

dla opiekuna 
zajęć stażowych) 

[PLN] 

 
 
 
 
 

Suma 
otrzymanych 

punktów 

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
SPS ZOZ “ZDROJE” 

70-781 Szczecin 
ul. Mączna 4 

Zakład 
opiekuńczo-

leczniczy 
Dorota Kalisz 02.12.2016 r. Tak 

 
3,00 zł 

 
4,00 zł 

 
7,00 zł 

 
100  

Ośrodek 
Kształcenia 

„EzA” 
ul. Dubois 27 

71-610 Szczecin 

zachodniopomorskie 
Hospicjum  

św. Jana Ewangelisty 
ul. Pokoju 77 

71-740 Szczecin 

Hospicjum 
stacjonarne 

Joanna 
Dzóbek 

02.12.2016 r. Tak 

 
3,00 zł 

 
4,00 zł 

 
7,00 zł 

 
100 

 

7. Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu zapytania ofertowego w zakresie kursów, na które złożono oferty 

przewyższające kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. W ramach zapytania ofertowego przewidziane było następujące kryterium oceny ofert i sposób jej dokonania: 

Cena oferty to cena brutto za jedną osobogodzinę podana w PLN składająca się z sumy: 

a) ceny brutto w przeliczeniu na jedną osobogodzinę udostępnienia placówki stażowej, 

b) ceny brutto w przeliczeniu na jedną osobogodzinę wynagrodzenia dla opiekuna zajęć 

stażowych. 

Cena oferty = 100 punktów = 100% waga 

Liczba punktów = Wartość brutto oferty z najniższą ceną/Wartość brutto oferty badanej x 100 pkt 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

9. W skład Komisji Oceny Ofert wchodziły następujące osoby: 

Grzegorz Bankierski – Kanclerz Powiślańskiej Szkoły Wyższej 

Daniel Osuch - koordynator projektu 

Izabela Oleszczak – Dawert - sp. ds. administracyjno-finansowych projektu 

10. Osoby wchodzące w skład Komisji Oceny Ofert, osoby wykonujące w imieniu beneficjenta upoważnione do 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz osoby 

upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, złożyły oświadczenia o braku powiązań z 

wykonawcami, którzy złożyli oferty, a także w związku z realizacją lub zmianami umowy zawartej z 

wykonawcą.  

11. Komisja rozpatrzyła złożone oferty w dniu 07.12.2016 r. 



 

 

Projekt pn. „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy” współfinansowany jest 

przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

 

Sporządził:        Zatwierdził:  

 


